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Günümüz taşıt teknolojisinin ilerlemesi yolunda yapılan en önemli çalışmalardan birisi 

NVH (Titreşim, akustik ve sertlik) çalışmalarıdır.  

Bu tez çalışmasında, taşıtlarda titreşim ve gürültü kaynaklı problemlerin tespitine 

yönelik olarak yapılan NVH çalışmaları kategorize edilerek incelenmiş ve modal analiz 

yöntemi ile bir taşıtın yakıt tankındaki titreşim probleminin tespiti yapılarak, problemin 

çözümüne yönelik çalışmalar yapılmıştır.       

Çalışmada yapılan testlerde donanım olarak Siemens LMS Scadas Mobile veri toplama 

cihazı ile birlikte PCB ivmeölçerler ve modal darbe çekici kullanılmıştır. Yazılım 

kısmında modal test ve analiz için LMS Test.Lab programı, sonuçların doğrulanması ve 

analizi için Hyperwork Radioss Solver ve LMS Virtual.Lab yazılımları kullanılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: NVH, Test.Lab, yakıt tankı, modal analiz 
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One of the most important studies which is performed to develop today’s vehicle 

technology is NVH (noise, vibration, harsness).  

In this thesis, NVH studies that used to detect vibration and noise problems of vehicles 

were categorized and searched and some studies were performed to detect the vibration 

problem of a vehicle fuel tank through modal analysis method.   

In this study, LMS Scadas Mobile data acquisition device,  PCB accelerometers and modal 

impact hammer were used as hardware. LMS Test.Lab was used for modal testing and 

analysis and Hyperwork Radioss Solver and Virtual.Lab were used for verification of 

results. 

Key Words: NVH, Test.Lab, fuel tank, vibration, modal analysis 
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n  Oktav sayısı 

           C1, C2                      Özel sınır şartlarına bağlı olarak hesaplanan tamamlama sabitleri 

Xst  Sabit F0 yükü altında yayın statik sapması 
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t       Zaman 

            ω  Zorlama frekansı 
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1. GİRİŞ 

Günümüz taşıt teknolojisini gelebileceği optimum seviyeye taşıma yolunda yapılan 

çalışmalar içerisinde NVH uygulamalarının yeri büyüktür. Taşıtlarda motor, yol, egsoz, 

lastik gibi titreşim ve gürültü kaynaklarının, taşıt parçalarına ve taşıt içerisindeki insana 

etkilerinin incelenmesi, özellikle konfor çalışmaları açısından büyük öneme sahiptir. 

Konfor için gereken çalışmalar yapılırken maliyet kısmının da düşünülmesi gerekir. Bu 

da NVH çalışmalarından elde edilen verilerin optimizasyon süreci ile 

değerlendirilmesinin gerekliliğini ortaya koyar. Bu tez çalışmasında, taşıtlar için yapılan 

farklı NVH çalışmaları incelenmiş, bir taşıt yakıt tankı için NVH uygulamalarının en 

önemlilerinden birisi olan modal analiz çalışması yapılmış, yakıt tankı için elde edilen 

dinamik parametreler, sonlu elemanlar metodu ile elde edilen parametreler ile 

karşılaştırılarak doğrulanmış ve elde edilen sonuçlar baz alınarak değerlendirme 

yapılmıştır.  

 

NVH (noise, vibration, harshness) gürültü, titreşim ve sertlik kelimelerinin ingilizce 

karşılıklarının baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. Türkiye’ de başta otomotiv ana 

sanayi olmak üzere, otomotiv yan sanayi, savunma, beyaz eşya, uzay, tıp, vb çeşitli 

endüstri alanlarında AR-GE çalışmalarına paralel olarak NVH çalışmaları 

yapılmaktadır. Özellikle otomotiv sektöründe güvenlik, konfor, dayanım, maliyet gibi 

araç özelliklerini ortaya koyan temel birçok faktör, NVH çalışmaları sonucunda ortaya 

konan verilerin değerlendirilmesi ile araştırılır. Bu nedenle Türkiye’ de AR-GE 

merkezine sahip otomotiv ana sanayi ve yan sanayi firmalarının hemen hemen hepsinde 

NVH çalışmaları için ayrı bölümler oluşturulmuştur.  

 

Günümüz gelişen teknolojisi sayesinde NVH çalışmaları bilgisayar ortamında “sonlu 

elemanlar analizi” gibi yöntemler ile sadece program ve mühendis maliyeti ile birlikte 

gerçekleştirilebilmektedir, fakat bilgisayar programları ile yapılan analizler hiçbir 

zaman gerçek koşulların sağlanması açısından yeterli olmamaktadır.     
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2. LİTERATÜR TARAMASI 

Titreşim ve akustik testleri ile ilgili bilgiler verilmeden önce bu alandaki genel terimleri 

ve tanımları açıklamak gerekir. Temel bilginin eksikliği, test öncesi, testi yaparken veya 

test sonrasındaki değerlendirme aşamalarında testin doğruluğunun sağlanması için 

yapılması gerekenlerin yapılmamasına yol açarak, uzun ve karmaşık bir süreç olan test 

sürecinin başarısızlıkla sonlanmasına veya sonuçların yanlış yorumlanmasına yol 

açabilir. Bu nedenle titreşim ve akustik konusunda kavranması gereken en temel bilgiler 

çeşitli kaynaklardan alıntılar yapılarak anlatılmıştır.   

Başarısız analizlerin temel nedenleri hakkında yaptığı çalışmada Mobley (1999) 

titreşimin temellerini nümerik yöntemlere dayanarak anlatmıştır. Everest ve Pohlmann 

(2009) akustik hakkında yazdıkları kitapta sesin tanımını yaparak, temel bilgiler 

konusunda detaylı anlatımlar yapmışlardır. Lee ve arkadaşları (2005), yorulma testi ve 

analizinin hem teorik, hem de uygulamada nasıl yapılabileceğini göstermişlerdir. Shin 

ve Hammond (2008), dijital sinyal işlemenin temellerini ses ve titreşim mühendisleri 

için detaylı bir şekilde anlatmışlardır. Fraden (2004), günümüzdeki modern sensörlerin 

fiziki yapısını, dizaynını ve bu sensörler ile yapılan uygulamaları yazdığı kitapta 

detayları ile anlatmıştır.   

Taşıtlar için yapılan titreşim ve akustik testleri içerisinde en önemlilerinden birisi modal 

analiz yöntemidir. Bir parçanın modal analizini yaparken deneysel yöntemler ve 

bilgisayar destekli analiz yöntemlerinin korelasyonunu gerçekleştirmek, sonuçların 

doğruluğu ve optimizasyon sürecini hızlandırmak adına bilgisayar destekli mühendislik 

yöntemleri için gerekli parametrelerin doğru bir şekilde sağlanması açısından önemlidir.     

Sethuram ve arkadaşları (2014), bu konuda yaptıkları çalışmada otomobil yakıt tankının 

modal parametrelerini, deneysel modal analiz ve sonlu elemanlar yöntemi ile hem dolu, 

hem de boş yakıt tankı için gerçekleştirerek elde ettikleri modal parametrelerin 

değişimini irdelemişlerdir.  

Dev ve arkadaşları (2002), taşıt karterinin geometrik formunu değiştirdiklerinde, modal 

karakteristiklerden birisi olan mod şeklinin nasıl değiştiğini incelemek için karter yüzey 

modellemesini farklı geometriler için oluşturmuş, oluşturdukları geometrik modeller 
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için sonlu eleman modelleri tasarlamış ve bu modellerin modal analizlerini Dynaform 

programı ile gerçekleştirerek, elde ettikleri modal şekilleri karşılaştırmışlardır.  

Wolff ve arkadaşları (2007), araçtaki karterin neden olduğu gürültü probleminin sahip 

olduğu rezonans frekanslarından kaynaklı olup olmadığını araştırmak için yaptıkları 

çalışmada, modal test için tankın hangi noktalarından tahrik ve cevap almaları 

gerektiğini belirlemek için sonlu elemanlar ve çoklu cisim sistemi simülasyonları ile ön 

çalışma yapmışlardır.  

Araçta titreşim ve gürültü problemine en çok yol açan parçalardan birisi olan karterin 

rezonans frekanslarını daha yüksek frekanslara ötelemek amacı ile Delprete ve 

arkadaşları (2010), kartere kütle ekleyerek, karterin modal parametrelerini çoklu giriş 

çoklu çıkış modal test yöntemi ile elde etmiş ve modal parametrelerin değişimine bağlı 

olarak optimizasyon modelleri oluşturmuşlardır.  

Wachowski ve arkadaşları (2010), araç yakıt tankı içindeki çalkalanmayı hesaplı 

akışkanlar dinamiği yöntemi ile modelledikleri çalışmalarında, çalkalanma etkisinin 

tanka olan yapısal etkisini belirleyebilmek için modal sarsıcı yöntemi ile 

gerçekleştirdikleri modal test yöntemini kullanmışlardır.  

2.1 Titreşim ve Akustik 

2.1.1 Titreşim 

2.1.1.1 Temel Titreşim Teorisi 

Titreşim, cisimlerin sabit bir referans eksene veya nominal bir pozisyona (denge 

konumu) göre tekrarlanan hareketi olarak ifade edilir. Titreşim her yerde mevcut olan 

ve mühendislik tasarımlarının yapısını etkileyen bir olgudur. Titreşim karakteristikleri 

mühendislik tasarımları için belirleyici faktör olabilir. Titreşim bazen zararlı olabilir ve 

kaçınılmalıdır, bazen de oldukça yararlıdır ve istenilir. Her iki durumda da titreşimin 

nasıl analiz edileceği, ölçüleceği ve kontrol edileceği mühendislik için önemli bir 

bilgidir. 
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Şekil 2.1 Basit harmonik hareket 

 

Titreşim teorisi, cisimlerin ve ilgili kuvvetlerin salınımlı hareketleri ile ilgilenir. Şekil 

2.1’ de görülen salınımlı hareket “harmonik hareket” olarak adlandırılır ve aşağıdaki 

formül ile ifade edilir. 

 

x(t) = X.cos(ωt)        (2.1) 

 

Burada “X” hareketin genliği, “ω” hareketin frekansı ve “t” zamandır. 

Titreşim yapan sistemlere uygulanan başlangıç zorlaması, kütleye uygulanan başlangıç 

ve/veya hızı şeklinde olabilir. Bu başlangıç girdisi sisteme potansiyel ve/veya kinetik 

enerji kazandırılmasına neden olur. Bu başlangıç girdisi sistemi serbest titreşim olarak 

adlandırılan salınımlı bir harekete sürükler. Serbest titreşim anında potansiyel ve kinetik 

enerji arasında bir değişim söz konusudur. Eğer sistem konservatif ise sistemin 

potansiyel ve kinetik enerjisinin toplamı sabittir ve zamana göre değişimi sıfırdır. Bu 

durumda sistem teorik olarak sonsuza dek titreşir. Pratikte ise titreşim yapan sistemlerde 

sönüm veya sistemi çevreleyen ortamdan kaynaklanan sürtünme (örneğin hava direnci) 

mevcuttur ve bu etkiler hareket sırasında sistemin enerjisini kaybetmesine sebep olur. 

Sönüm etkisi sistemin toplam enerjisinin sürekli olarak azalmasına ve sıfırlanmasına 

(hareketin sonlandığı nokta) sebep olur. Eğer sisteme sadece ilk hareket şartları ile (yer 

değiştirme/hız) girdi sağlanmış ise ortaya çıkan salınımlı hareket sonunda sonlanacaktır. 

Bu şekildeki başlangıç girdilerine geçici zorlama ve sonuç olarak ortaya çıkan harekete 



5 
 

ise geçici hareket adı verilir. Eğer sistem belirli bir genlikteki cevapta tutulmak isteniyor 

ise sürekli bir dış kaynak ile uyarılmalıdır (Kiral, 2009). 

2.1.1.2. Sönüm 

Sönüm, bir nesnenin herhangi bir yüzeydeki, sıvı veya gaz içerisindeki hareketinin 

dirence bağlı olarak hızının yavaşlamasını ifade eden bir terimdir. Makine tasarımına 

bağlı olarak belirlenen sınır şartları, makine hareketinin serbestliğini belirler. Bu temel 

kavramın anlaşılması titreşim analizlerinin anlaşılabilmesi için gereklidir. Serbest 

titreşim, hareketin, sistemin tamamen kendi potansiyel enerjisinin etkisi ile 

sönümlendiği titreşim türüdür. Zorlanmış titreşim ise, sönümlü veya sönümsüz 

sistemlerde hareket sürekli ise veya periyodik olarak sisteme bir kuvvet uygulanırsa 

oluşan titreşim türüdür (Mobley, 1999). 

2.1.1.3. Serbest Titreşim 

Kütle ve direngenliğin etkileşimlerini anlayabilmek için, Şekil 2.2’ de gösterildiği gibi 

sadece dikey yönde hareket eden tek bir kütlenin sönümsüz serbest titreşim durumunu 

ele alalım. Şekil 2.2’ de kütle (M), direngenliğe sahip bir yay tarafından desteklenmiştir. 

Direngenlik (K), yayı 1 santimetre uzatabilmek için ihtiyaç duyulan çekme kuvveti 

olarak ifade edilebilir ve yay sabiti olarak da adlandırılır (Mobley, 1999). 

 

 

Şekil 2.2 Sönümsüz kütle-yay sistemi 
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Kütlenin ağırlığı ve yayın statik yer değiştirmesi arasındaki ilişki, aşağıdaki eşitlik 

kullanılarak gösterilebilir; 

 

W = KXi         (2.2) 

 

Eğer yay aşağı yönde bir miktar yer değiştirirse (X0’ dan Xi’ ye) ve bırakılırsa yukarı ve 

aşağı titremeye başlayacaktır. Eğer kütlenin ivmesini (a) hesaba katarsak yaydan dolayı 

oluşan kuvvet (Fs) aşağıdaki gibi ifade edilebilir; 

 

Fs = -KX = 
  

  
        (2.3) 

 

İvmeyi, kütlenin zamana (t) bağlı yer değiştirmesinin (X) ikinci türevi olarak yazmak bu 

denklem için yaygın bir kullanımdır. Bu değişiklik ile birlikte kütlenin hareketini 

tanımlayan eşitliğimiz aşağıdaki halini alır; 

 

 

  
 
   

   
 = -KX veya 

 

  
 
   

   
 + KX = 0    (2.4) 

 

Kütle hareketinin zamana bağlı olarak periyodik olduğu bilinmektedir. Buna bağlı 

olarak yer değiştirme aşağıdaki gibi ifade edilebilir; 

 

X = X0cos (ωt)          (2.5) 

 



7 
 

Burada, “t” zamanındaki yer değiştirme “X”, kütlenin maksimum yer değiştirmesi 

(genliği) “X0”, açısal frekansı  “ω” dır (Mobley, 1999). 

Eğer bu eşitliğin türevi alınsaydı ve sonuç hareketi tanımlayan eşitlikte yerine 

koyulsaydı kütlenin doğal frekansı hesaplanabilirdi. Hareket denkleminin ilk türevi hızı, 

ikinci türevi ise ivmeyi gösterir.  

 

Hız = 
  

  
 = Ẋ = -ωX0sin(ωt)      (2.6) 

 

İvme = 
   

   
 = Ẍ = -ω

2
X0cos(ωt)       (2.7) 

 

Fs için verilen denkleme ivmeyi yani 
   

   
 yi yerleştirirsek; 

 

 

  

   

   
 +KX = 0         (2.8) 

 

 

  
ω

2
X0cos(ωt) + KX = 0        (2.9) 

 

 

  
ω

2
X + KX = 

 

  
ω

2
 + K = 0              (2.10) 

 

Bu ifadeyi ω için düzenlersek aşağıdaki eşitliği elde ederiz; 
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ω =  
   

 
          (2.11) 

 

Burada ω kütlenin doğal frekansını, K yay sabitini, M ise kütleyi tanımlar.  

 

 

Şekil 2.3 Sönümlü kütle-yay sistemi 

 

Şekil 2.3’ te, yayın uzamamış haldeki uzunluğunu L0 ve kütlenin ağırlığından dolayı 

meydana gelen uzamayı h ile ifade edelim. Burada kütlenin ağırlığı Kh olacaktır. Şekil 

2.3(a) kütlenin sabit denge noktasındaki pozisyonunu, Şekil 2.3(b) ise kütlenin aşağı 

yönde denge noktasından X kadar yer değiştirmiş durumunu göstermektedir. X’ in aşağı 

yönde pozitifi gösterdiği unutulmamalıdır. (Mobley, 1999) 

Şekil 2.3(c) kütlenin üzerine 3 kuvvetin etki ettiği serbest cisim diyagramıdır. Ağırlık 

(Mg/gc) aşağı yönde hep pozitiftir. Hızı sabit sürede sönümleyen sönüm kuvveti (c
  

  
), 

hıza ters yönde etki eder. Yay kuvveti (K(X + h)) deplasmana ters yönde etki eder. X’ in 
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aşağı yönde pozitif olduğunu dikkate alarak kütle üzerine etki eden kuvvetlerin 

toplamını Newton’ un hareket denklemini (    = Ma ) kullanarak ifade edebiliriz; 

 

 

  

   

   
 = 

  

  
 - c

  

  
 – K(X + h)                               (2.12) 

 

 

  

   

   
 = Kh - c

  

  
 – KX – Kh                                                               (2.13) 

 

 

  

   

   
 = -c

  

  
 – KX                                                                              (2.14) 

 

 

  
 ile bölersek; 

 

   

   
 = 

   

 

  

  
 – 

    

 
         (2.15) 

 

   

 
 = 2μ ve  

   

 
 =            (2.16) 

 

Bu eşitlikleri formülümüzün içerisine dahil edersek; 

 

   

   
 = -2μ

  

  
 – ω2

X         (2.17) 
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Sönümsüz serbest titreşimde sönüm sabiti (c) sıfır ise sönümde (μ) sıfırdır. 

 

   

   
 = – ω2

X          (2.18) 

 

   

   
 + ω

2
X = 0          (2.19) 

 

Bu eşitliğin çözümü aşağıda gösterilen basit harmonik hareketi tanımlar; 

 

X = Acos(ωt) + Bsin(ωt)         (2.20) 

 

t = 0 iken X = X0 ve 
  

  
 = 0 yerine koyulursa; 

 

X = X0cos(ωt)          (2.21) 

 

Bu serbest titreşimin periyodik olduğunu gösterir ve X için elde edilen çözümdür. 

Sönümlü serbest titreşim için ise sönüm sabiti sıfır değildir. 

 

   

   
 = -2μ

  

  
 – ω2

X         (2.22) 

 

veya 
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 + 2μ

  

  
 + ω2

X =0         (2.23) 

 

veya 

 

D
2
 + 2μD + ω

2
 = 0         (2.24) 

 

denklemleri 

 

X = A     + B             (2.25) 

 

denkleminin çözümleridir. Burada; 

 

d1 = -μ +     –            (2.26) 

 

d2 = -μ –     –            (2.27) 

 

olarak tanımlanır (Mobley, 1999). 

Sönümün kritik sönüm, aşırı sönüm ve eksik sönüm olmak üzere üç farklı koşulu 

mevcuttur. μ= ω ise kritik sönüm, μ > ω ise aşırı sönüm, μ < ω ise eksik sönüm olarak 

adlandırılır (Mobley, 1999). 
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Salınım hareketinde ve dolayısı ile mekanik titreşim durumunda sadece eksik sönümün 

varlığından bahsedebiliriz. Diğer iki sönüm durumu periyodik olmayan harekete yol 

açacaktır. Eğer sönüm kritik sönümden küçük ise ( μ < ω ) aşağıdaki eşitlikten 

bahsedebiliriz; 

 

X = 
  

  
e

-μt
 ( α1cosα1t + μsinα1t )       (2.28) 

 

Burada; 

 

α1 =                   (2.29) 

 

2.1.1.4. Zorlanmış Titreşim 

Serbest titreşimde sistemler herhangi bir kuvvet veya hareket tarafından tahrik 

edilmediği için basit matematiksel denklemler ile ifade edilebilir. Titreşimin temelleri 

anlatılırken serbest titreşim eşitliklerinin katkısı, kütleye, direngenliğe ve sönüm 

karakteristiklerine bağlı olarak bir sistemin doğal frekansının nasıl bulunduğunu 

kolayca açıklayabilmesidir. (Mobley, 1999) 

Kütle-direngenlik-sönüm sistemi, herhangi bir frekansta kütleye etki eden harici 

kuvvetlerin periyodik değişimleri ile zorlanabilir. Şekil 2.2’ de gösterilen sistemde 

harici bir kuvvetin ( F0 ) eklenmesi ile sistemin kompleksliği arttırılmıştır. Sönümsüz 

zorlanmış titreşimde, sönümsüz serbest titreşimden farklı olarak eşitlik sıfıra değil 

F0sin(ωt)’ ye eşittir; 

 

 

  

   

   
 +KX = F0sin(ωt)        (2.30) 
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Yay ilk konumunda değilken ve F0sin(ωt) fonksiyonuna bağlı hareket ediyorsa çözüm 

olarak X=X0sin(ωt)’ yi kullanmak mantıklıdır. Bu çözümü aşağıdaki eşitlikte yerine 

koyarsak ve matematiksel olarak ifade edersek X için aşağıdaki denklemi elde ederiz; 

 

X = C1sin(ωnt) + C2cos(ωnt) + 
   

        
 sin(ωt)     (2.31) 

 

Burada; 

     X         = Yayın t süresince yer değiştirmesi 

     Xst       = Sabit F0 yükü altında yayın statik sapması 

     ω         = Zorlama frekansı 

     ωn       = Salınımın doğal frekansı 

     t          = Süre 

     C1, C2 = Özel sınır şartlarına bağlı olarak hesaplanan tamamlama sabitleri 

Yukarıdaki eşitlikte ilk iki terim sönümsüz serbest titreşim ve üçüncü terim sönümsüz 

zorlanmış titreşimdir. Farklı frekanslardaki iki sinüs dalgasının toplamı olan çözüm 

harmonik bir hareket olarak tanımlanamaz.   

Şekil 2.4’ te gösterildiği gibi bir sönümlü zorlanmış titreşim sisteminde, kütlenin 

hareketi iki farklı şekilde olur. Birincisi sönümlü doğal frekansın etkisindeki sönümlü 

serbest titreşim (Şekil 2.4(a)), ikincisi ise zorlama frekansının etkisindeki harmonik 

hareketlerin kararlı durumudur (Şekil 2.4(b)).  
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Şekil 2.4 Sönümlü zorlanmış titreşim sistemi 

 

Sönümlü doğal frekansın etki ettiği kütlenin düşüşü hızlı olacaktır fakat dışarıdan bir 

kuvvetin etkisindeki kararlı durumdaki harmonik hareketin olduğu kütle uzun süre 

enerjisini sabit tutacaktır (Mobley, 1999). 

Sönümlü titreşimde sönüm sabiti sıfıra eşit değildir ve eşitliğin çözümü oldukça 

karmaşık bir denklem olan X = X0sin(ωt-ϕ)’ dir. Bu eşitlikte “ϕ” faz açısını gösterir. İki 

eşitlik ve iki bilinmeyen olduğu için bu denklem vektörel kavramlar kullanılarak 

çözülür.  

 

Dikey vektör bileşeni: KX0 - 
 

  
 ω

2
X0 – F0cos ϕ = 0 

 

Yatay vektör bileşeni: cωX0 – F0sin ϕ = 0 

 

Bilinmeyen X0 ve ϕ için bu iki eşitliği çözersek; 
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X0 = 
  

          
 

  
    

 = 

  
 

    
  

  
     

 

  
 

 

  
  

    (2.32) 

 

Tanϕ = 
  

  
 

  
  

 = 
 

 

  
 

 

  

        
  

       (2.33) 

 

Burada; 

     c          = Sönüm sabiti 

     cc        = Kritik sönüm = 2
 

  
ωn 

     F0       = Dış kuvvet 

     F0/K   = F0 yükü altındaki yay sapması 

     ω        = Zorlama frekansı 

     ωn         = Salınımın doğal frekansı 

     ω/ωn     = Frekans oranı 

Sönümlü zorlanmış titreşimler için, üç farklı frekans ayrıştırılmalıdır. Bunlar sönümsüz 

doğal frekans, sönümlü doğal frekans ve rezonans frekansıdır (Mobley, 1999). 
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2.1.2. Akustik 

2.1.2.1. Temel Akustik Teorisi 

Akustik, insan kulağının algılayabileceği frekans aralığında titreşen mekanik dalgaların 

katı, sıvı ve gaz ortamlardaki etkisini ve yayılımını ses bilimi adı altında incelemenin 

yanı sıra, ses altı ve ses üstü dalgaların da etkisini ve yayılımını inceleyen bir bilim 

dalıdır. NVH çalışmalarında, sesin istenmeyen etkisi olarak tanımlanabilecek 

gürültünün azaltılması, eğer mümkünse engellenmesi istenir. Bu nedenle gürültü 

problemlerinin çözümüne yönelik yapılan çalışmalar akustik biliminin alt konusu olarak 

değerlendirilebilir.  

2.1.2.2. Ses 

Sesin algılanabilmesi bazı fiziksel etkilerin oluşması ile mümkündür. Bir ses kaynağı 

titreştiğinde etrafındaki hava moleküllerine hareket kazandırır. Havadaki bu titreşimler, 

havanın sıkıştırılabilirlik ve kütle etkilerine maruz kalarak dinleyicinin kulağına ulaşır.  

Ses basıncı (p), genellikle hava içerisinde olmak üzere gaz veya sıvı içerisindeki küçük 

basınç dalgalanmalarıdır. Ses kaynağından ses dalgalarının yayılımı skaler olarak 

gerçekleşir ve ses kaynağı etrafında farklı zamanlarda farklı anlık ses basınçları oluşur.  

Bir noktaya etki eden ses iki ana ayırt edici özelliğe sahiptir, bunlar sesin tınısı ve 

şiddetidir. Sesin şiddeti için fiziksel nicelik ses basıncı iken, tını için fiziksel nicelik 

frekanstır. Ses için yapılan çalışmalarda insan frekans duyum aralığı esas alınır (Möser, 

2004).     

Sesin hava içerisindeki hızı normal şartlar altında 343,2 m/s’ dir.  

 

 

Şekil 2.5 Sinüs dalgası 
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Şekil 2.5’ te bir sinüs dalgası gösterilmiştir. Burada dalgaboyu (λ) bir dalganın belirli 

bir süre içerisinde çevrimini tamamlaması için gereken mesafeyi gösterir. Dalgaboyu 

şekildeki gibi bir sinüs dalgasında ardı ardına denk gelen iki tepe noktası (peak) 

arasından ölçülebilir. Sinüs dalgası dışında periyodik dalgalar için de dalgaboyunu 

hesaplayabilmek mümkündür. Frekans (f) belirli bir zaman içerisinde tekrarlanan 

hareketi ifade eder. Frekansın birimi “Hertz” dir ve bir saniye içerisinde gerçekleşen 

tekrar sayısını ifade eder. Frekans ve dalgaboyu arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir 

(Everest ve Pohlmann, 2009);  

 

Dalgaboyu (mt) = 
                

            
 

 

2.1.2.3. Ses Gücü 

Akustik ölçümlerde ses basıncının yanında önemli rol oynayan diğer üç parametre ses 

yoğunluğu, ses enerji yoğunluğu ve ses gücüdür. Ses yoğunluğu, ses yayılım yönüne dik 

yönde etki eden enerji akışının, birim alana düşen oranı olarak tanımlanabilir. Ses enerji 

yoğunluğu ise birim boşluk hacmine düşen ses enerjisidir. Dalgalanan akustik basınç ve 

ses yoğunluğu, ses kaynağından olan mesafeye göre değişiklik gösterir. Akustik bir 

kaynağın ses gücü ise mesafeden ve esasen konumdan bağımsızdır. Ses gücü (∏), ses 

enerji akışına dik olan bir yüzey alanının üzerindeki herhangi bir noktadaki (dS) ses 

yoğunluğunun (I) integralidir. Ses gücünü, ses yoğunluğu ile aşağıdaki formülasyonu 

kullanarak ifade edebiliriz (Norton ve Karczub, 2003); 

 

                   ∏ =       
 

 
.d      .                                                                                            (2.34) 
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2.1.2.4. Desibel 

Ses yoğunluğunun bir referansa göre oranlanarak gösterilmesinin kullanışlılık açısından 

büyük kolaylık sağladığı aşikardır. Ses yoğunluğu değerleri sıkıştırılarak logaritmik bir 

oran olarak gösterilebilir. Iref değerini ses yoğunluğunun desibel (dB) cinsinden 

gösterilebilmesi için referans değer olarak kabul edersek, ses yoğunluğunu; 

 

SL = Log10

 

    
 bel                              (2.35)  

 

formülü vasıtası ile bel cinsinden gösterebiliriz (Everest ve Pohlmann, 2009). 

Bu yoğunluk ölçütü birimsizdir fakat bu değeri açıklayabilmek için “bel” birimi olarak 

adlandırılır. Bununla birlikte yoğunluk değeri bel olarak sıkıştırıldığında değişimlerin 

değer aralıkları bir miktar küçük kalmaktadır. Değer aralıklarını daha kullanışlı hale 

getirebilmek için sıkıştırma işlemini desibel ile yaparız. Desibel bel’ in 10 katıdır ve ses 

yoğunluğu seviyesi hesaplamaları için aşağıdaki şekilde formülize edilir; 

 

IL = 10log10

 

    
 dB         (2.36) 

 

Bu değer ses yoğunluğu seviyesi (dB cinsinden IL) olarak adlandırılır ve ses 

yoğunluğundan (I = watt/m
2
) farklıdır (Everest ve Pohlmann, 2009). 

Desibel ses yoğunluğu seviyesinden başka ses gücü, elektrik gücü veya gücün herhangi 

başka bir çeşidi için de logaritmik sadeleştirme katsayısı olarak kullanılabilir. Ses gücü 

seviyesi hesaplanması için kullanılan desibel formülü aşağıdaki gibidir; 
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PWL = 10log10

 

    
 dB                    (2.37) 

 

Burada; 

PWL = Ses gücü seviyesi (dB) 

W = Ses gücü (watt) 

Wref= Referans ses gücü değeri (10
-12

 watt) 

Akustik ölçümlerde genellikle ses basınç seviyesi (SPL) değeri kullanılır. SPL ses 

basıncının logaritmik değeridir ve ses basınç değerini desibele çevirme işlemleri, ses 

yoğunluğu seviyesinin hesaplanmasında kullanılan ile benzerdir. Ses basınç seviyesi ile 

ses yoğunluğu seviyesi değerleri hemen hemen aynıdır ve her ikisi de ses seviyesi 

değeri olarak adlandırılabilir. Akustik yoğunluk (veya güç), akustik basıncın (p) karesi 

ile orantılıdır. Ses basınç seviyesi hesaplanmasında referans değer olarak 20 μPa 

kullanılır ve ses basınç seviyesi desibel cinsinden aşağıdaki gibi hesaplanır (Everest ve 

Pohlmann, 2009).  

 

SPL = 10log10

  

    
  = 20log10

 

     
 dB    (2.38) 

 

Burada; 

SPL = Ses basınç seviyesi (dB) 

p = Ses basıncı (μPa) 

pref = Referans ses basınç değeri (μPa)  
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2.1.2.5. Oktav 

Ses mühendisleri ve akustikçiler sıklıkla sesin fiziksel görünüşünü tanımlayabilmek için 

sesin harmoniklerini bir bütün olarak gösteren kavramları kullanırlar. İnsan kulağının 

sesteki frekans değişimlerini algılama karakterini baz alan, müzikal ölçek ve 

terminolojiye uygun olarak logaritmik bir kavramı ifade eden oktav kavramı 

müzisyenler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Ses mühendisleri ve akustikçiler de 

insan kulağının sesi algılama davranışları ile ilgilenmektedirler ve bu nedenle oktav 

kavramı sıklıkla yapılan çalışmalarda kullanılmaktadır.  

Harmonikler ve oktavların karşılaştırılması Şekil (2.6)‘ da gösterilmektedir. 

Harmoniklerin değişimi lineerdir ve bir sonraki harmonik ile bir sonraki harmonik 

arasındaki fark her zaman aynıdır. Oktav kavramında ise artış bir önceki merkez frekans 

ile bir sonraki merkez frekans arasındaki 2:1’ lik orana dayanır (Everest ve Pohlmann, 

2009). 

 

 

Şekil 2.6 Harmonik ve oktavların karşılaştırılması 

 

Şekil 2.6’ da da görüldüğü üzere 100 Hz’ den 200 Hz’ e kadar olan aralık da 1 oktav, 

200 Hz’ den 400 Hz’ e kadar olan aralık da 1 oktavdır. Oktav kavramındaki 2:1’ lik 

oranı matematiksel olarak ifade edersek; 
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 = 2n           (2.39) 

 

 Burada; 

f2 = Oktav aralığı için bitiş frekansı (Hz) 

f1 = Oktav aralığı için başlangıç frekansı (Hz) 

n = Oktav sayısı  

2.1.2.6. Ağırlıklandırma 

Akustik ölçümlerde amaç genellikle insanı rahatsız eden gürültünün ölçümüdür. Bu 

nedenle bazı durumlarda elde edilen sonuçlar insan kulağının duyma davranışı dikkate 

alınarak hesaplanmalıdır. Akustik ölçümlerin yapıldığı çeşitli uygulama alanlarına bağlı 

olarak A-ağırlıklandırma, B-ağırlıklandırma, C-ağırlıklandırma ve D-ağırlıklandırma 

gibi birçok ağırlıklandırma yöntemi kullanılır. 

A-ağırlıklandırma en çok kullanılan ağırlıklandırma çeşididir ve ortalama insan 

kulağının 1-6 kHz frekans aralığında en hassas duyum yeteneğine sahip olduğunu 

varsayar. Ses seviyesi cinsinden dBA veya dB(A) olarak gösterilir. B-ağırlıklandırma 

insan kulağının düşük frekanslardaki sesleri de daha hassas duyabildiğini varsayar. 

Eskiden motor endüstrisinde sıklıkla kullanılmakla birlikte günümüzde oldukça az 

kullanılmaktadır. C-ağırlıklandırma yüksek seviyedeki gürültünün olduğu durumlarda 

insan kulağınının duyum yeteneğini A-ağırlıklandırmaya göre daha iyi temsil 

etmektedir. D-ağırlıklandırma genellikle hava araçları ile ilgili standartlarda geçer.  
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Şekil 2.7 A,B,C ve D ağırlıklandırmalar 

(http://personal.cityu.edu.hk/~bsapplec/single.htm, 2015)  

 

2.2. Dijital Sinyal İşleme 

2.2.1. Analog-Dijital Dönüşüm 

Titreşim ve akustik testlerinde kullanılan en temel elemanlar algılayıcılardır. Doğadaki 

fiziksel ve kimyasal değişikliklerin bilgisayar ortamında incelenebilmesi için öncelikle 

bir algılayıcı tarafından algılanması ve algılanan bu analog (sürekli) sinyallerin bir 

analog-dijital dönüştürücü tarafından bilgisayar algoritmasına uygun bir şekilde dijital 

sinyallere dönüştürülmesi gerekir. Analog sinyal, dijital sinyale dönüştürüldükten sonra 

zaman veya çeşitli matematiksel işlemler sonucu elde edilen frekans alanında 

incelenmek için uygun hale gelir. Zaman veya frekans alanında yapılan bu işlemlere ve 

verinin kullanım amacına uygun hale getirilmesi için yapılan bütün filtreleme 

işlemlerine “dijital sinyal işleme” denir.  
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2.2.2. Örneklendirme 

Algılayıcılar tarafından toplanan analog verinin, bilgisayar ortamında dijital veriye 

dönüştürülmesi işleminde yapılan ilk iş, toplanan analog verinin zaman ekseninde belirli 

aralıklarla parçalara ayrılması ve bilgisayar ortamına verinin parça parça aktarılmasıdır. 

Parçalanarak dijital ortama aktarılan verinin her bir parçasına “örnek”, veriye ait bütün 

örneklerin zaman ekseninde oluşturduğu çıktıya ise “zaman alanı” denmektedir. Bir 

değişimde, aynı süre için toplanan daha çok örnek daha kaliteli bir veri demektir fakat 

gereğinden fazla toplanan örnek veri fazlalığına ve nihayetinde verinin bilgisayar 

belleğinde gereksiz yer işgal etmesine neden olacaktır. Bir sinyalden, bir saniyede 

toplanan örnek sayısı, o verinin “örnekleme” değerini ifade etmektedir. 1 sn içerisinde 

1000 örnek toplamak, 1000 Hz (1kHz) veya 1KS/sn örnekleme olarak ifade edilebilir. 

Şekil 2.8’ de zamana bağlı olarak bir algılayıcının aktardığı analog voltaj sinyalinin 

örneklenerek dijital sinyale dönüştürülmesi gösterilmiştir.  

 

 

 

Şekil 2.8 Analog sinyallerin örneklenmesi (Shin ve Hammond, 2008) 
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2.2.3. Pencereleme 

Zaman alanından frekans alanına yapılan dönüşümlerde veriden belirli sayıda örnek 

içeren parçalar alınır. Bu parça “pencere” olarak adlandırılır. Verinin frekans alanına 

dönüştürülmesi esnasında bu pencerelerin periyodik olarak sıralanması gerekir yani 

başlangıç ve bitiş noktalarının, sinyalin sürekliliğini bozmaması istenir. İşte bu 

periyodikliğin sağlanması için pencerelere bazı pencereleme fonksiyonları uygulanır.  

 

 

Şekil 2.9 Pencereleme 

 

Pencereleme fonksiyonlarının en bilindikleri hanning, hamming, flat-top, rectangular, 

blackman’ dir. Bunlar dışında uygulamaya ve işlenen veride elde edilmek istenen 

sonuca bağlı olarak uygulanabilecek birçok pencereleme fonksiyonu vardır.  

2.2.4. Basamaklandırma 

Bir algılayıcı vasıtası ile elde edilen verinin görüntülendiği grafik düşünülürse ilk 

aşamada “x” ekseninde zaman, “y” ekseninde ise değişimin şiddetini ifade eden genlik 

değeri görülebilir. “x” eksenindeki zamanın, dijital ortama aktarılırken örneklere 

ayrıldığından örnekleme konusu içerisinde bahsedilmişti. Aynı mantık ile “y” 

eksenindeki parçalara “basamak”, yapılan parçalara ayırma işlemine ise 

“basamaklandırma” denir. Örnek verilirse 32 bit’ lik bir bilgisayar sisteminde “y” 

eksenini en fazla 2
32

 parçaya bölebiliriz. “y” eksenindeki verinin ne kadar parçaya 

bölünebileceği, dijital ortamdaki çözünürlüğü gösterir.  
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2.2.5. Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) 

Bir algılayıcı vasıtası ile toplanan verinin temel olarak zaman ve frekans olmak üzere 

iki farklı alanda incelenebileceğinden bahsedilmişti. Bir sorunun tespitine yönelik 

olarak yapılan titreşim ve gürültü testlerinde, özellikle sorunun kaynağının bulunması 

hedefleniyorsa, toplanan veri mutlaka frekans alanında da incelenmelidir. İlk etapta 

zaman alanında toplanan verinin, frekans alanında incelenebilmesi için bazı 

matematiksel işlemler uygulanmalıdır. Bu dönüşüm için kullanılabilen birçok 

matematiksel işlem vardır fakat günümüzde pratikliği ve bilgisayar için uygulanabilir 

olması nedeni ile en çok kullanılan matematiksel işlem, “Ayrık Fourier Dönüşümü 

(DFT)” nün bilgisayarın hesaplama süresinin düşürülmesi için kullanılan hali olan 

“Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT)” dir. FFT, titreşim veya gürültü verilerinin içerdiği 

karmaşık sinyalleri ayrıştırır ve frekansa bağlı olarak oluşan farklı şiddetleri, 

tekrarlanmayan sinyalleri dikkate almadan hesaplar. Yani sadece periyodik sinyalleri 

hesaplayarak harmonik bileşenlerine ayrıştırır.  

 

 

Şekil 2.10 FFT uygulanarak zaman alanından frekans alanına dönüştürülen sinyal  
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2.3. Titreşim ve Gürültü Problemlerinin Tespiti İçin Kullanılan Sensörler 

2.3.1. İvmeölçer 

Newton’ un ikinci yasasına bağlı olarak bir yapıda ivmelenmenin oluşabilmesi için 

yapıya kuvvet uygulanması gerekir, dolayısı ile ivme bir yapının dinamik 

karakteristiğidir. Bir titreşim olayının şiddetini ölçmekte kullanılan deplasman, hız ve 

ivme değerleri birbirleri ile ilişkilidir. Hız deplasmanın birinci türevi, ivme ise ikinci 

türevidir. Bir deplasman sensörü ile toplanan verinin ikinci türevini almak vasıtası ile 

ivme değerinin basitçe elde edilebileceği düşünülebilir fakat bu özellikle çok yüksek 

frekanslarda çevresel gürültünün yol açabileceği sorunlar nedeni ile çok büyük hatalara, 

dolayısı ile yanlış veri toplanmasına yol açacaktır. Titreşimin şiddetinin ölçülmesinde, 

şiddet hangi frekans aralığı için incelenecekse buna uygun deplasman, hız veya ivme 

ölçen sensörlerden birisi seçilmelidir. Titreşim şiddetinin ölçümünde düşük frekanslar 

için yapılan uygulamalarda deplasman (1 Hz düzeyi), orta seviyede frekanslar için hız 

(1000 Hz’ den küçük), yüksek frekanslarda yapılan uygulamalar için ivmeölçer 

kullanılması tercih edilir (Fraden, 2004).   

İvmeölçerler temel olarak içyapılarındaki bir sismik kütlenin tek serbestlik derecesinde 

kütle yay sistemi davranışını göstermesi prensibine dayanırlar. Çalışma mantığına 

dayalı olarak birçok çeşidi bulunmakla birlikte en çok kullanılanları kapasitif, 

piezorezistif ve piezoelektrik olanlarıdır.   

 

 

Şekil 2.11 Piezoelektrik ivmeölçerin temel yapısı (Fraden, 2004) 
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Taşıtlar için yapılan titreşim testlerinde en çok tercih edilen ivmeölçer tipi piezoelektrik 

ivmeölçerlerdir. Piezoelektrik ivmeölçerler kuvars veya seramik kristallerin 

piezoelektrik etkisinde uygulanan ivmeye orantılı olarak elektrik çıktısı oluşturması 

prensibine dayanırlar. Piezoelektrik etki, kristalde yüklü taneciklerin zıt bir şekilde 

birikmesini sağlar. Bu yük uygulanan kuvvet veya titreşimle orantılıdır. Bir kuvars 

kristal kafes yapısına uygulanan kuvvet, zıt yüzeylerde yüklü iyonların birikmesiyle 

sonuçlanan pozitif ve negatif iyonların yerini değiştirir. Bu yüklü iyonlar en sonunda 

transistör mikroelektroniği ile düzenlenen bir elektrotta birikir. Bu elektrik çıktısı 

işlenerek sinyale dönüştürülür.                   

 

 

Şekil 2.12 Piezoelektrik ivmeölçerler (http://www.pcb.com/, 2015)  

 

İvmeölçerler balans ayarı, parça dayanıklılık testleri, kaza testi, düşüş testi, motor 

titreşim kontrolü, şanzıman titreşim takibi, gövde titreşim testi, darbe ölçümleri, darbe 

yanıtı, sürüş kalitesi, sürüş simülasyonu, yol tepkisi testi, titreşim kontrolü, titreşim 

izolasyonu, titreşim gerilmesi görüntüleme, modal test, ömür testleri, yol testleri gibi 

taşıtlar ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili birçok test için kullanılan en önemli 

sensörlerden biridir.  

Taşıt testlerinde çok geniş kullanım alanı olan ivmeölçerlerin, test için gerekli şartları 

sağlamaması nedeni ile yanlış ölçüm sonuçları alınabilmektedir. İvmeölçerler ile doğru 

veri toplanabilmesi için yapılacak testin şartlarına bağlı olarak ivmeölçer seçiminde 

dikkat edilmesi gereken bazı faktörlerden aşağıda bahsedilmiştir; 
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- Testin gerçekleştirileceği veya test sonucunda analiz edilmesi gereken frekans 

aralığının belirlenmesi ve ivmeölçerin bu frekans aralığında doğru sonuç veriyor 

olması. 

- Test içerisinde gerçekleşecek maksimum ivmenin öngörülmesi ve ivmeölçer 

ölçüm aralığının buna göre seçilmesi. 

- Testteki genlik değişiminin hangi hassaslıkta ölçülmesi gerektiğinin belirlenmesi 

ve ivmeölçer hassasiyetinin buna göre belirlenmesi. 

- Testin ortam şartlarının belirlenmesi (sıcaklık, manyetizma, toz, su, vb) ve 

ivmeölçerin bu şartlarda çalışıp çalışmayacağının kontrolü. 

- Yapılacak testin çeşidine ve ivmeölçerin montaj yerine göre sensör için kabul 

edilebilecek bir ağırlık ve boyut belirlenmesi. 

- İvmeölçerleri yapıya monte etmenin birçok farklı yolu vardır. Basitçe elle 

tutulabilecekleri gibi yapıya balmumu veya güçlü yapıştırıcılar ile 

yapıştırılabilir, mıknatıs ile tutturulabilir veya civata ile sağlam bir şekilde 

monte edilebilirler. Bu montaj şekillerinde dikkat edilmesi gereken husus, her 

bir montaj şeklinin farklı frekans aralıkları için uygun olduğudur. Örneğin elle 

tutulan bir ivmeölçerden orta veya yüksek frekansları doğru ölçmesini 

bekleyemeyiz. Çok yüksek frekanslarda doğru ölçüm alınabilmesi için 

ivmeölçer yapıya civata veya vida ile tutturulmalıdır. 

2.3.2. Mikrofon 

Mikrofonlar ses düzeyinin belirlenmesinde kullanılırlar. Bir nesne havanın varlığında 

titrediği zaman, yüzeyde hava molekülleri titremeye başlar. Bu titreşim, orijinal ses 

kaynağı tarafından kararlaştırılan frekans ve genliklerde basınç titreşimi olarak hava 

boyunca hareket eder. İnsan kulak zarı bu basınç titreşimlerini algılar. Müzik, konuşma, 

gürültü vb. olarak algılanan titreşimler beyin tarafından elektrik sinyallerine 

dönüştürülür. Mikrofonlar insan kulağı gibi basınç titreşimlerini kaydedebilen ve ses 

kaynağı hakkında bize bilgi vermek için sesi elektrik sinyaline dönüştüren sensörlerdir.  
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Şekil 2.13 Mikrofonun temel yapısı (http://www.ni.com/white-paper/14349/en/, 2015)  

 

Mikrofonlar rüzgar tüneli testi, pass-by noise testi, gürültü kaynağı tespiti, motor ses 

gücü, iletim yolu analizi (TPA) gibi çeşitli taşıt testlerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Hassas mikrofonlar kullanım alanlarına göre üç farklı çeşitte 

üretilirler. Bu üç farklı alanı serbest alan (free field), basınç alanı (pressure field) ve 

rastgele etki alanı (random incident) olarak sınıflandırabiliriz. 

 

 

Şekil 2.14 Mikrofon (http://www.pcb.com/, 2015)   

 

Serbest alan mikrofonları en çok kullanılan mikrofon tipidir. Doğruca mikrofon 

diyaframından tek bir yönde ve tek kaynaktan yayılan ses basıncı seviyelerini ölçerek 

çok doğru sonuçlar verir ve ses yansımalarını en aza indiren bir alanda çalışır. Mikrofon 

bir ses alanına yerleştirildiğinde, frekans yeterince yüksek olduğunda kırılma etkileri ses 

basıncını değiştirecektir. Böylece dalga boyları, mikrofonun boyutları ile benzer hale 

gelecektir. Mikrofonun tasarımı sırasında hesaplanan etki ve sonuçta elde edilen 

düzeltme faktörleri, kalibrasyon sırasında tahrik tepkisine uygulanır. Bu mikrofonlar 

sert veya yansıtıcı yüzeylerin olmadığı açık alanlarda çok iyi çalışırlar. Anekoik 

(yankısız) odalar veya daha büyük açık alanlar da, serbest alan mikrofonlar için idealdir.  
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Şekil 2.15 Serbest alan (Free-field) mikrofon (http://www.pcb.com/, 2015) 

  

Basınç alanı mikrofonları, ses basıncını diyaframın ön kısmından ölçmek üzere 

tasarlanmışlardır. Alandaki herhangi bir pozisyonda aynı büyüklük ve faza sahip 

olmalıdır. Genellikle, dalga boyu ile karşılaştırıldığında küçük kalan bir muhafaza veya 

oyuk içerisinde yer alır. Ses alanında mikrofonun varlığından ötürü ölçümde 

değişiklikler görülecektir. Ölçülen ses tipik olarak tek bir kaynaktan gelir. Duvara 

uygulanan basınç testleri, uçak kanatlarının üstüne ve tüp, muhafaza veya oyuk gibi 

yapıların içerisine uygulanan testler basınç alanı tipindeki mikrofonların kullanıldığı 

uygulamalara birkaç örnektir.  

 

 

Şekil 2.16 Basınç alanı (Pressure field) mikrofonu (http://www.pcb.com/, 2015) 

  

Rastgele etki alanlı mikrofonlar birçok yönden, kaynaktan ve yansımadan gelen ses 

basıncını ölçebilirler. Rastgele etki alanlı mikrofon etki alanının değişik açıları için o 

açıya özgün düzeltme eğrilerine sahip olacaktır. Mikrofon etki alanında kendi varlığını 

telafi edecektir. Net olarak sıfır düzeltme faktörü elde edebilmek için bütün kalibre 

edilmiş etki alanı açılarının ortalama net etkisi dikkate alınmalıdır. 
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Şekil 2.17 Rastgele etki alanlı (Random incident) mikrofon (http://www.pcb.com/, 

2015) 

  

Yapılarına göre mikrofonlar dirençli, kondansatörlü, fiber-optik, piezoelektrik, elektret 

tipte olabilirler. Mikrofonlar çok düşük basınç değişimlerini ölçebilmek için çok ince 

diyaframlara sahiptirler, sıcaklık ve nem değişimi gibi ortamdaki şartlardan kolaylıkla 

etkilenebilirler. Bu nedenle diğer algılayıcılara göre daha sık (en az günde 1 kere) 

kalibre edilmeleri gerekir.  

2.3.3. Gerinim Pulu (Strengeç) 

Gerinim, bir kütlenin uygulanan kuvvetten dolayı deforme olmasıdır. Gerinim D 

kalınlığında ve L uzunluğundaki bir kütlenin ∆L kadar uzamasının boyuna olan oranı 

olarak tanımlanır.  

 

 

Şekil 2.18 Gerinim 

 

Pozitif gerinim çekme, negatif gerinim ise basma olarak adlandırılır. Gerinim bir oran 

olmasından dolayı birimi yoktur. Öte yandan, gerinim çok küçük olduğu için mikro 

gerinim (μs) olarak ifade edilir. 
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  = 
  

 
           (2.40) 

 

Strengeçler, elastik bir taşıyıcı üzerinde bulunan birbirine paralel bağlantılı ince 

tellerden oluşmuştur. Strengeç gerinimi ölçülecek yapının yüzeyine yapıştırılır. Yapıya 

uygulanan yükle doğru orantılı olarak strengeç uzayacak ya da kısalacaktır. Tellerin iç 

kapasitans ve indüktansı veya direnci gerinilme doğru orantılı bir büyüklük üretir. 

Mesela tel gerilmeye maruz bırakıldığında, çapının daralması ile birlikte boyunda 

uzama meydana gelir. Bu da telin iç direncini değiştirerek gerilme algılamasını büyütür. 

Strengeçler genellikle 120 Ω ya da 350 Ω gibi standart değerlerde üretilir. Strengeçin en 

önemli parametresi gerinim oranıdır. Gerinim oranı (GO), strengeçin birim gerinim 

karşısında gösterdiği direnç değişimidir ve aşağıdaki gibi ifade edilir; 

 

GO = 
    

    
 = 

    

 
         (2.41) 

 

Genelde strengeçlerin gerinim oranları 2 civarıdır. İdeal tip strengeç, yalnızca dış 

etkiyle meydana gelen zorlama sonucu yüzeydeki şekil değişikliğini elektriksel dirence 

çevirendir. Bununla beraber uygulamalarda çevre sıcaklığı, malzemenin imalat 

kusurları, strengeçin altındaki yüzeye olan yapışma miktarı ve metalin esnekliğe karşı 

fiziksel stabilitesi, elektriksel direncinin değişimini etkiler. Bu yüzden strengeçler 

kullanılırken sıcaklık kompanzasyonu yapılması önemlidir.  

Strengeç ile ölçüm yapılırken “Wheatstone köprüsü” adı verilen hassas bir ölçme 

metodu kullanılmaktadır. Wheatstone köprüsü Şekil 2.19’ da görüldüğü gibi dört koldan 

ve bu kollardaki dirençlerden oluşmuştur.  
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Şekil 2.19 Wheatstone köprüsü 

 

Köprü bir Vi uyartım gerilimi ile beslenir. Köprünün orta kollarındaki gerilim farkı; 

 

V0 = [ 
  

       

   
  

       

   x Vi       (2.42) 

 

şeklinde hesaplanabilir. Eğer R1 / R2 = R3 / R4 olursa V0 sıfır volt olur ve bu duruma 

köprünün denge durumu denir. Köprü denge halindeyken kollarındaki dirençlerden 

herhangi birinde direnç değişimi olursa köprünün dengesi bozulur ve direnç değişimi ile 

orantılı olarak V0 geriliminde değişme görülür. Köprü kollarından herhangi birine 

strengeç bağlanırsa köprü çıkışında gerinilme orantılı olacak şekilde gerilim farkı elde 

edilir. Rg değerindeki strengeç için direnç değişimi   R = Rg x GO x   olacaktır. 

Strengeçler gereksinime göre dört değişik kombinasyonda kullanılabilirler. Bunlar iki 

kablolu çeyrek köprü, üç kablolu çeyrek köprü, yarım köprü ve tam köprüdür (Şekil 

2.20).  
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Şekil 2.20 Çeyrek, yarım ve tam köprülü bağlantı 

 

Titreşim ve akustik testlerinde strengeç kullanımında en çok dikkat edilmesi gereken 

husus, strengeçlerin yapının yüzeyine doğru bir şekilde yapıştırıldığından emin 

olunmasıdır. Strengeçler çok hassas algılayıcılar ve ölçülen değerler mikro seviyede 

olduğu için strengeçler yapıştırılırken yüzeyin pürüzlülüğüne, yapıştırıcının hava 

yapmadığına, strengeçi elle tutmamaya dikkat edilmelidir. Strengeç yapıştırılmadan 

önce yüzey gözle görülür çizik, ezilme vb. etkenler kalmayacak şekilde zımparalanmalı, 

temiz bir yüzey elde edildiğinde daha ince bir zımpara ile yüzeyin pürüzlülüğü 

azaltılmalıdır. Daha sonra zımparalama sonucu çıkan parçacıklar, yağlanma, vb 

etkenlerden yüzeyi temizlemek için çeşitli temizleyici maddelerle iyice silinmelidir. 

Yüzeyin temizlenmesinden sonra strengeç bir bant yardımı ile yüzeye yapıştırılabilir. 

Bunun için strengeç önce bant üzerine alınmalı, strengeçin altına dokunmamaya, çeşitli 

etkenlerden dolayı kirlenmemesine dikkat edilmeli. Yapıştırıcı strengeçin arkasına 

uygulandıktan sonra strengeçin altında hava kalmayacak şekilde yüzeye yapıştırılmalı 

ve bir süre baskı uygulanmalıdır. 
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Şekil 2.21 Strengeç (http://www.teknikdestek.com.tr/straingauge.html, 2015)  

 

2.3.4. Devir ve Mesafe Sensörleri 

Taşıtlar için yapılan titreşim ve akustik testlerinde devire bağlı olarak yapılan ölçümler 

önemli bir yer işgal eder. Testin hangi amaçla ve hangi taşıt parçası için yapıldığına 

bağlı olarak taşıtın dönen elemanlarından ( motora bağlı dönen elemanlar, aks, kavrama 

elemanları, vb) devir bilgisi elde edilmesi gerekir çünkü taşıtlarda karşılaşılan titreşim 

ve gürültü problemlerinin çoğu sadece belirli devirlerde baskın olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Dönme hızı devir/dakika ile ifade edilirken, dünyada genellikle “rpm (root per minute)” 

veya cpm (cycle per minute) kısaltmaları ile ifade edilir. Dönme hızını frekans 

(devir/saniye) cinsinden “Hz” birimi ile de ifade edebiliriz.  

Özellikle titreşim testlerinde kullanılan en bilindik devir sensörleri dairesel 

enkoderlerdir. Dairesel enkoderler mil, şaft gibi silindirik elemanlara kolaylıkla monte 

edilebilirler. Milin dönüş devrine bağlı olarak sinüs, kosinüs veya kare dalga şeklinde 

elektrik sinyali üretirler. Tozdan ve sudan en az etkilenen devir sensörlerinden birisi 

olduğu için özellikle yol testlerinde eğer kullanımı mümkün ise tercih edilirler.  

 

 

Şekil 2.22 Dairesel enkoder (http://www.inverter-plc.net/enkoder/enkoder.html, 2015) 
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Devir ölçmek için manyetik, indüktif, kapasitif, lazer sensörler de mevcuttur. Özellikle 

temassız ölçüm gereken durumlarda tercih edilirler.  

Deplasman ölçümleri için seçilebilecek birçok farklı çalışma mantığına sahip sensör 

mevcuttur. İpli enkoder, potansiyometrik enkoder, lineer enkoder, lazer, indüktif, 

kapasitif, manyetik, LVDT sensörler deplasman ölçümü için kullanılabilecek 

sensörlerdir.  

 

 

Şekil 2.23 İpli enkoder (http://www.inverter-plc.net/enkoder/enkoder.html, 2015) 

  

2.3.5. Kuvvet Sensörü 

Kuvvet sensörleri üzerlerine gelen yüke karşılık bir elektrik sinyali çıktısı meydana 

getiren sensörlerdir. Dinamik yükleri ölçen tipleri daha çok piezoelektrik karakterlidir, 

statik yükleri ölçenler ise genellikle strengeç tabanlıdırlar ve “yük hücresi” olarak 

adlandırılırlar.                 

Dinamik kuvvet sensörleri çarpma, darbe, düşme testleri gibi ölçülecek kuvvetin çok 

kısa sürelerde, anlık olarak değiştiği testlerde tercih edilirler. Piezoelektrik yapıya sahip 

dinamik kuvvet sensörleri karakterleri gereği üzerlerine gelen yüke karşılık eşdeğer bir 

elektrik sinyalini uzun süre çıktı olarak veremezler ve üzerlerine yeni bir yük 

uygulanmadığı zaman belirli bir süre içerisinde elektrik sinyali çıktıları sıfıra iner. Bu 

nedenle sabit yükün olduğu durumlarda genellikle kullanılmazlar. Yüksek frekanslarda 

oldukça verimli çalışabilmeleri nedeni ile araçlarda özellikle güvenlik testlerinde 

çarpma kuvvetinin, sürtünme kuvvetinin, frenleme kuvvetinin, vb. ölçümü için sıklıkla 

tercih edilirler.  
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Şekil 2.24 Dinamik kuvvet sensörleri (http://www.pcb.com/, 2015) 

  

Yük hücreleri tartı mantığı ile çalışan, üzerlerine gelen yüke karşılık sürekli sabit 

elektrik çıkışı olan sensörlerdir. Belirli bir frekansa kadar (genelde 1000 Hz) dinamik 

ölçüm için de kullanılabilirler. Çeki – bası kuvvetlerinin ölçümünde kullanılan değişik 

tipleri vardır.  

 

Şekil 2.25 Statik kuvvet sensörleri (yük hücresi) (http://www.pcb.com/, 2015) 

 

2.3.6. Basınç Sensörü 

Basınç sensörleride kuvvet sensörleri gibi dinamik ve statik basınç ölçme durumlarına 

göre farklılık gösterirler. Taşıtlarda genellikle egsoz, yakıt tankı, karter, lastik, manifold, 

fren sistemi, turbo şarj gibi sıvı ve gaz basıncı ölçümünün gerektiği bölgelerde 

kullanılırlar. Motorda gerçekleşen yanma (combustion) olayı için yapılan testlerde 

kullanımı oldukça yaygındır.  
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Şekil 2.26 Basınç sensörleri (http://www.pcb.com/, 2015) 

  

2.3.7. Tork Sensörü 

Tork kısaca dönme hareketinin sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan güç olarak 

tanımlanabilir ve taşıtların yoldaki çekişini belirleyen önemli bir faktördür. Taşıtlarda 

tork çoğu zaman şaft veya aks gibi aktarım organları üzerisinden ölçülür. Tork statik 

olarak değişen bir büyüklüktür, bu nedenle tork sensörleri genellikle strengeç veya 

dinamometre tabanlıdır.  

 

 

Şekil 2.27 Tork sensörleri (http://www.pcb.com/, 2015)  
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Materyal 

3.1.1. Titreşim ve Gürültü Problemlerinin Tespiti İçin Kullanılan Deneysel 

Yöntemler 

3.1.1.1. Genel Titreşim Ölçümü 

Bir taşıtta motor çalışırken veya seyir halinde insanı en çok rahatsız eden etkenlerden 

bir tanesi titreşimdir. Her yapının olduğu gibi insan vücudunun da doğal frekansları 

vardır. Örneğin bazı insanların taşıt içerisinde midesinin bulanmasının nedeni taşıttaki 

insanın maruz kaldığı titreşimin frekansının, aynı insanın midesinin doğal frekansına 

denk gelmesidir. Taşıtlardaki titreşim problemleri sadece insanı değil, zaman içerisinde 

taşıtın bazı parçalarını da etkilemektedir. Üretim sırasında fark edilemeyen bu 

problemler taşıtın diğer parçalarını da etkileyerek taşıtların fabrikaya geri çağrılmasına 

dahi neden olabilmektedir. Bu gibi nedenlerden ötürü konforun ve sağlamlığın ön 

planda olduğu günümüz taşıt teknolojisinde titreşim testlerinin gerekliliği kaçınılmaz bir 

hal almıştır.  

Taşıtlarda titreşim problemlerinin çözümüne yönelik yapılan çalışmalar, genellikle 

titreşim kaynağının tespit edilmesine ve sorunun kaynağında giderilmesine yöneliktir. 

Fakat her durumda titreşimin kaynağında engellenmesi mümkün değildir çünkü bazı 

durumlarda titreşim, kaynaktaki olayın doğal sonucudur. Titreşimin engellenemediği bu 

gibi durumlarda titreşimin izlediği yol üzerinde titreşimin iletiminin engellenmesi, 

titreşimin şiddetinin sönümlenmesi, titreşimin frekansının değiştirilmesi veya titreşimin 

etkilediği parçanın yapısının değiştirilmesi gibi çeşitli çözüm yöntemleri mevcuttur.  

Taşıtlarda meydana gelen titreşim problemlerinin tespitinde kullanılan sensörlerin 

başında ivmeölçer gelir. Bunun dışında hız ölçer ve deplasman ölçerlerde düşük 

frekanslarda daha hassas ölçüm yapabilmek için kullanılmaktadır.    

3.1.1.2. Modal Analiz 

Modal analizde temel amaç bir yapının doğal frekansı, sönüm oranı ve mod şekilleri 

olmak üzere 3 temel dinamik karakteristiğini tespit etmektir. Doğal frekans ve sönüm 
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oranından daha önceki konularda bahsedilmişti. Mod şekli ise yapının doğal 

frekanslarında tahriğe maruz kaldığında gösterdiği şekil değişikliğidir.  

Modal analizi tahriğin dışarıdan istenilerek verildiği “deneysel modal analiz” ve 

dışarıdan tahrik vermenin mümkün olmadığı ve tahriğin doğal şartlarda kendiliğinden 

oluştuğu durumlar için “operasyonel modal analiz” olarak ikiye ayırabiliriz. Deneysel 

modal analizi ise tahriğin nasıl verildiğine bağlı olarak “darbe çekici” ve “modal 

sarsıcı” yöntemi olarak ikiye ayırabiliriz. 

 

       

               a-) Darbe çekici yöntemi                                  b-) Modal sarsıcı yöntemi 

Şekil 3.1 Deneysel modal test yöntemleri (http://www.pcb.com/, 2015)  

 

Doğal frekans, sönümlenme oranı ve mod şekli gibi deneysel modal parametreler, 

modal test sonucu elde edilen ve FRF olarak adlandırılan frekans cevap fonksiyonundan 

elde edilir. Bir yapıya bir noktasından tahrik uygulandığında, yapının başka bir 

noktasında bu tahriğin etkisi ile bir tepki oluşacaktır. Yapıya uygulanan tahriğin kuvveti 

ve başka bir noktasında oluşan tepkinin şiddeti ve sönümü ölçülürse, bu giriş ve çıkış 

noktaları arasında bir transfer fonksiyonu oluşturulması ve bunun frekansa bağlı olarak 

(FRF) ifade edilebilmesi mümkün olur.    

 

X(ω) =   ω) x H(ω)          (3.1) 
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Girdi: F = Tahrik kuvveti (Genlik, frekans ve faz bilgisi içerir) 

Çıktı: X = Titreşim (Genlik, frekans ve faz bilgisi içerir) 

FRF: H = Frekans cevabı (Kütle, sönüm ve direngenlik bilgisi içerir) 

 

 

 

Şekil 3.2 Düz bir plaka için giriş (tahrik) ve çıkış (cevap) noktaları ve transfer 

fonksiyonunun basit matematiksel modeli 

 

 

Şekil 3.3 Düz bir plakanın ilk dört modal şekli (http://www.pcb.com/, 2015)  
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Genel bir modal analiz süreci, frekans cevap fonksiyonun ölçümü, frekans cevap 

fonksiyonundan modal parametlerin tahmini ve son olarak modal şekillerin 

karşılaştırılması olarak sürer. Bundan sonraki süreç, gerek görülmesi halinde modal 

parametrelerin değiştirilmesi üzerine yapılan optimizasyon çalışmalarıdır. Bir yapının 

doğal frekansı, kütlesi ve direngenliği ile ilgili olduğu için yapılan çalışmalar genellikle 

yapının geometrisini veya kütlesini değiştirmek üzeredir.  

Taşıtlarda motor, yol, çevre kaynaklı titreşimlerin sürekli ve etkin olması, taşıtın her bir 

parçasının tasarımında ve montajında mutlaka doğal frekans analizlerinin yapılmasını 

gerekli hale getirir. Sadece taşıt parçasının değil, taşıtın bir bütün olarak doğal 

frekanslarının da olması kaçınılmazdır. Bu nedenle bir taşıt için yapılan modal analizler 

hem lokal bölgeler için, hem de taşıtın bütünü için ayrı ayrı ele alınmalıdır. Aşağıda 

modal sarsıcı yöntemi ile bütün bir aracın modal testinin nasıl yapıldığı Şekil 3.4’ de 

görülebilir. 

 

 

Şekil 3.4 Bütün araç modal testi (http://www.pcb.com/, 2015)  

 

Modal test yapılacak taşıtı, rijit gövde modlarını mümkün olduğunca düşük frekanslara 

ötelemek yani serbest-serbest (free-free) şartları sağlayabilmek için asmak gerekir fakat 

ağır ve büyük bir aracı, k (yay sabiti) değeri test için uygun esnek halatlar ile asmak 

oldukça zahmetli bir iştir. Bunun yerine serbest-serbest şartları sağlamak için genellikle 
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araç lastiklerinin havasının indirilmesi veya aracın tekerleklerinin hava yaylarının 

üzerine konulması tercih edilir.  

 

 

Şekil 3.5 Bütün araç mod şekli (Rill, 2006) 

 

Taşıtta rezonans nedeni ile yüksek genlikli titreşim problemine yol açan her parçaya 

modal test ve analiz uygulanabilir. Bunun için modal testte sadece aracın sorunlu 

bölgesinden titreşim verisi toplanır. Parçanın araca bağlıyken veya araç dışındayken 

göstereceği modal davranış farklıdır. Bu nedenle yapılan testlerde bu farklılık dikkate 

alınmalıdır.  

 

 

Şekil 3.6 Taşıt lokal bölgelerinden modal test için titreşim verisi toplanması 

(http://www.pcb.com/, 2015)  
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3.1.1.3. Mertebe Analizi 

Mertebe analizi, dönen veya belirli bir frekansta çalışan makine elemanlarından 

kaynaklı titreşim probleminin kaynağını ve nedenini tespit etmeye yarayan bir analizdir.  

Mertebe (order),  dönen makine elemanlarına sahip bir fiziksel yapının değişen tahrik 

frekanslarına karşılık verdiği titreşim ve akustik cevabıdır. Dönen makine elemanlarına 

sahip yapılarda farklı devirlerde (frekanslarda) yapının tahrik kuvvetine karşı verdiği 

fiziksel cevap da farklı olacaktır. Bu nedenle mertebe analizi için yapılan testlerde devir 

de ölçülür ve makinenin frekans içeriği dönme hızının bir fonksiyonu olarak ifade edilir. 

Mertebe analizinin kullanım amaçları; 

- Dönen makine elemanlarına sahip bir yapıda titreşim probleminin hangi dönen 

elemandan kaynaklandığının tespiti, 

-  Dönen makine elemanının titreşim probleminin hangi devirde baskın olduğunun 

tespiti, 

- Dönen makine elemanlardaki balanssızlık, eksen kaçıklığı gibi sorunların tespit 

edilmesi. 

Mertebe analizi taşıtlarda motorun balanssızlığı, silindirlerin teklemesi, ateşleme, fanlar, 

vites kutusu dişlileri, aks gibi elemanlara ait titreşim sorunlarını tespit etmekte 

kullanılır. Mertebe analizi testi yapabilmek için, titreşimin şiddetini ölçebileceğiniz 

yeterli sayıda ivmeölçer, mikrofon gibi bir sensör ve dönen makine elemanının devrini 

okuyabileceğiniz can-bus girişi, enkoder, optik devir sensörü, lazer devir sensörü gibi 

bir devir sensörü yeterlidir.  

Mertebe analizi sonuçları waterfall diyagramı, colormap diyagramı gibi 3 eksenli 

grafiklerde incelenir. Aşağıda Şekil 3.7’ de bir colormap diyagramında gösterilen 

frekansa, devire ve genliğe bağlı bir mertebe testi sonucu görülebilir.  
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Şekil 3.7 Colormap diyagramında frekansa, devire ve genliğe bağlı mertebe testi sonucu 

görüntüleme (http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/, 2015)  

 

Bu grafiklerde mertebe denilen çizgilerin tek bir dönen eleman ve birden fazla dönen 

elemanlara sahip sistemler için nasıl oluştuğu aşağıdaki şekillerden incelenebilir. 

 

 

Şekil 3.8 Belirli bir devir artırımı (600 dev/dak’ dan 6000 dev/dak’ ya) ile dönen tek bir 

şaft için mertebenin oluşumu  
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Şekil 3.9 Belirli bir devir artırımı ile dönen tek bir şaft ve ona 1/3 kasnak oranı ile bağlı 

olarak dönen 2. şaft için mertebenin oluşumu  

 

Mertebe ölçümü yapılırken, dönen makine elemanının devir kontrolü önemlidir. Hangi 

devir aralığında ölçüm gerçekleştirilmek isteniyorsa, taşıtın dönen elemanının devri o 

aralıkta azdan çoğa (run-up) veya çoktan aza (coast-down) olacak bir şekilde 

değiştirilmelidir. Böylece dönen eleman, o devir aralığındaki bütün devirlerde tahrik 

edilmiş olur ve ölçüm sonucunda hem devir, hem frekans, hem de genlik sonuçlarını 

içeren bir veri elde edilmiş olur. Bu veri üç eksenli bir grafikte incelenirse, mertebeler, 

her birisi makine içerisinde farklı bir devirde dönen parçayı ifade ettiği üzere 

görüntülenebilecektir ve taşıt içerisinde hangi dönen elemanda nasıl bir sorun olduğu 

ortaya çıkartılabilecektir. Görülen her mertebe sadece taşıt içerisinde dönen bir elemanı 

ifade etmez, aynı zamanda dönen elemandaki balanssızlık, eksen kaçıklığı gibi sorunlar 

hangi dönen elemanda mevcut ise, o elemana ait mertebede baskın olarak belirecektir. 

Örnek olarak birinci mertebede görüntülenen bir dönen elemana ait eksen kaçıklığı 

sorunu, ikinci mertebede incelenmelidir.  

3.1.1.4. Burulma Titreşimi Ölçümü 

Dönen makine elemanlarında dönme esnasında hızda meydana gelen dalgalanmalar 

burulma titreşimi olarak adlandırılır. Burulma momenti ile tahrik edilen dönen elemanın 

sebep olduğu vuruntuların frekansı, eğer sistemin doğal frekanslarından bazılarına 

(rezonans frekansı) denk geliyorsa, mevcut titreşim seviyesi sistemde bozulmalara yol 

açabilecek derecede artabilmektedir. Bu nedenle bir taşıtın rahatsız edici burulma 
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titreşimine yol açabilecek elemanları, burulma titreşimi ölçümleri ile tespit edilmeli ve 

zamanında gereken önlemler alınmalıdır. Bir taşıttaki dönen elemanları etkileyen en 

öncelikli titreşim kaynağı taşıtın motoru olduğu için, taşıtlarda burulma titreşiminin 

kaynaklarından biri olarak motor içindeki pistonların doğrusal hareketini dönme 

hareketine çeviren krank milinin hareketini gösterebiliriz. Pistonlardaki yanma olayı 

esnasında piston hareketinin sabit olmayışı, pistonun karşı koyması gereken atalet 

özellikleri gibi durumlar nedeni ile mekanizma kusursuz bir tork çıkışı vermez. Bu 

dengesizlikler nedeni ile taşıt sisteminin hareket mekanizmaları burulma titreşimlerine 

maruz kalabilmektedir. Dönen elemanın aşırı burulma titreşimine maruz kaldığı, devire 

bağlı titreşim ölçümü ile basitçe anlaşılabilir. Aşağıda Şekil 3.10’ da aşırı burulma 

titreşimine maruz kalan bir dönen elemanın zaman-devir verisi incelenebilir.  

 

 

Şekil 3.10 Aşırı burulma titreşimine maruz kalan bir elemanın zaman-devir verisi 

(http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/, 2015)  

 

Taşıtlarda burulma titreşimlerine maruz kalan elemanlar aşağıda Şekil 3.11’ den 

incelenebilir.  
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Şekil 3.11 Taşıtlarda burulma titreşimine maruz kalan elemanlar 

(http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/, 2015)  

 

Yukarıdaki resimde yer alan elemanlar dışında motor içerisindeki bütün dönen 

elemanlarda da burulma titreşimlerine sıklıkla rastlanır. Burulma titreşimi ölçümleri 

sadece iki adet açısal ivmeölçer kullanılarak kolayca gerçekleştirilebilir fakat açısal 

ivmeölçerler ile yapılan ölçümler, küçük şaftlar üzerindeki kütle etkileri, balanssızlığa 

yol açma riskleri, sonuçların mutlak açı, açısal alan ve referans üst ölü nokta hakkında 

bilgi içermemesi gibi nedenlerden dolayı yetersiz bir ölçüm olabilir. Yine sadece iki 

adet girişimölçer (interferometer) kullanarak da burulma titreşimini ölçmek mümkündür 

fakat bu cihazlar da oldukça pahalı cihazlardır. Ayrıca verdikleri sonuçlar açısal 

ivmeölçerde olduğu gibi mutlak açı ve açısal alan bilgisi içermez. Ölçümlerde mutlak 

açı ve açısal alan bilgilerinin de elde edilebilmesi için kodlayıcı tabanlı, enkoder, optik 

veya manyetik devir sensörlerinden birisinin de kullanılması gerekir.  

Toplanan devir verisi hem dönen elemanın devir verisini, hem de burulma titreşimine 

ait veriyi doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC) sinyali olarak içerir. Devire bağlı 

toplanan zaman verisine uygulanacak hızlı Fourier dönüşümü frekans alanında şaftın 

devir verisini (doğru akım sinyali olarak) ve burulma titreşimi verisini (alternatif akım 
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sinyali olarak) ayırmakta kullanılır. Aşağıda bu işlemleri özetleyen bir gösterim Şekil 

3.12’ de incelenebilir.  

 

 

Şekil 3.12 Devir verisinden burulma titreşimi verisi elde etme 

 

3.1.1.5. İnsan Vücudunun Maruz Kaldığı Titreşimin Ölçümü 

Bir taşıtta sürücü veya yolcunun maruz kaldığı titreşimlerin azaltılması, NVH 

çalışmaları içerisinde konfor açısından önemli bir yer işgal etmektedir. Sürücü veya 

yolcu taşıt içerisinde uzun süre temas ettiği bölgelerden ( koltuk, direksiyon, pedallar, 

vb) sürekli titreşime maruz kalmaktadır. Çeşitli standartlarda, üretimi yapılan bir taşıtta 

insana etki eden titreşim seviyelerinin güvenlik sınırları oluşturulmuştur. Standartlar 

titreşimin insana etkisini bütün vücuda etki eden titreşim (Whole Body Vibration) ve el-

kol’a etki eden titreşim (Hand-Arm Vibration) olarak 2 farklı alan içerisinde inceler. 

Araçlarda genellikle bütün vücuda etki eden titreşimler esas alınır. 
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Şekil 3.13 Bir taşıtta sürücüye etki eden titreşimler 

 

İnsan vücudunun maruz kaldığı titreşim = El kol titreşimi + Bütün vücut titreşimi 

İnsan vücudunun maruz kaldığı titreşimler genelde bütün vücudun titreşime en hassas 

şekilde tepki verdiği 1-80 Hz, el ve kolun en hassas şekilde tepki verdiği 20-1250 Hz ve 

insanda araç tutmasına (mide bulantısı) yol açan 0,1-0,5 Hz frekans aralıkları için 

incelenir. Yapılan ölçümlerin sonucunda elde edilen verilere, titreşimin etki ettiği vücut 

bölgesine, insana verdiği rahatsızlık çeşidine ve titreşimin nereden etki ettiğine göre 

bazı filtreler uygulanır. Bunlar dikey titreşim (Wk), yatay titreşim (Wd), araç tutması 

(Wf), koltuk yüzeyi (We), koltuk sırtlığı (Wc), başı arkaya yaslama durumu (Wj), el-kol 

titreşimi (Wh) olarak bazı standartlarda çeşitlendirilmiştir  

 

 

Şekil 3.14 Sürücüye etki eden titreşimlerin tespit edilmesi için koltuktan ve 

direksiyondan ivmeölçer ile titreşim verisi toplanması (http://www.pcb.com/, 2015)  
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3.1.1.6. Genel Gürültü Ölçümü 

NVH’ in titreşim dışında ilgilendiği ikinci konu gürültüdür. Aslında gürültünün 

temelinde de titreşim olayı vardır. Gürültü, bir objenin titreşmesi ve bu titreşimin 

havada meydana getirdiği basınç değişimlerinin insan kulağı tarafından rahatsız edici 

bir ses olarak algılanmasıdır. Ses basıncı oldukça geniş bir aralıkta değiştiği için, 

gürültünün değerlendirilmesinde genellikle logaritmik bir katsayı olan desibel (dB) 

kavramı kullanılır ve gürültü seviyesi bu şekilde ifade edilir.   

Bir taşıtın karmaşık yapısından ve hareketli parçalarının çokluğundan dolayı gürültünün 

aracın hangi bölgesinden veya parçasından geldiğini tespit etmek zor bir iştir. Taşıtta 

meydana gelen rahatsız edici gürültünün taşıtın hangi parçasından kaynaklandığının 

tespiti için gürültünün frekans içeriği incelenebilir. Gürültünün frekans içeriğinde 

baskın olarak tespit edilen titreşimlerin, aracın hangi parçasından kaynaklı olduğunu 

gösteren gürültü haritalarından faydalanılabilir. Otomotiv sektöründe araçtan gelen 

gürültüyü tanımlamak için kullanılan terimlerden bazıları ve oluştukları frekans 

aralıkları tablo halinde aşağıda Çizelge 3.1’ de verilmiştir. 

 

Gürültü Terimi 
Frekans 

Aralığı (Hz) 
Tanım 

 Aks Gürültüsü (Axle Noise) 250-1200 

Akslarda ve diferansiyel sistemin 

elemanları arasındaki etkileşimden 

kaynaklanır.  

Yol Gürültüsü (Blocks & 

Highway) 
0-800 

Yol üzerindeki çeşitli etkenler ve yol 

tipine bağlı olarak ortaya çıkar. 

Fren Kaliperi (Brake Hoop) 7-30 
Fren kaliperinden kaynaklı olarak 

oluşur. 

Fren Gıcırtısı (Brake Squeal) ~1000 Fren kaynaklı tiz gürültüdür. 

Fren Titreşmesi (Brake Judder) 10-30 
Fren tarafından aracın titremesi ile 

ortaya çıkar.  

Gürleme (Booming) 20-120 
Aktarma organlarından, yoldan veya 

ani etkilerden kaynaklıdır. 
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Kavrama Titreşmesi (Clutch 

Judder) 
2-20 

Aktarma organlarının ilk burulma 

modunda hissedilen bir etkidir. 

Kavrama elemanları arasındaki 

sürtünme problemleri bu tip titreşimleri 

tetikleyen en önemli etkenlerdir.  

Kavrama Gıcırtısı (Clutch Squeal) 200-1200 

Kavrama elemanlarının montajından ve 

aralarındaki sürtünme etkileşiminden 

dolayı, yüksek hızlarda seyir 

halindeyken ortaya çıkan kısa süreli 

rezonanslar şeklinde hissedilen tiz sesli 

gürültüdür.  

Konfor (Comfort) 1-10 

Aracın seyri süresince yol tutuş 

konforu ile ilgili genel sorunları ifade 

eder. 

Motora Bağlı Elemanlar (Engine 

Auxiliaries) 
400-1000 

Motorla ilişkili diğer elemanlardan 

(klima kompresörü gibi) dolayı oluşan 

gürültüdür. 

İleri Geri Sürüme (Fore Aft 

Shuffle) 
2-7 

Araca yavaş yavaş gaz verilmesiyle 

ortaya çıkan ve tüm aracı etkileyen 

etkidir. Araca uygulanan tork, özellikle 

aktarma organları sisteminin ilk 

burulma modunu tetikleyerek bu 

titreşimin ortaya çıkmasına imkan 

sağlar.  

Dişli Tıngırtısı (Gear Rattle) 300-6000 

Dişli dişleri arasındaki kontağın 

kaybolması ve ani darbeler ile kontağın 

tekrar kurulmasına neden olmasıyla 

oluşan gürültüdür.  

Dişli Vınlaması (Gear Whine) 300-6000 Dişliler arasındaki etkileşimden oluşur. 

Hırıltı (Growl) 100-1000 
Zamana bağlı olarak değişimi 

sayesinde fark edilebilen gürültüdür.  

Sertlik Gürültüsü (Harshness) 10-50 

Aracın seyri sırasında, yoldan gelen 

bozucu ve sürüş konforunu rahatsız 

edici etkilerin, absorbe olamamasından 

kaynaklı gürültüdür.  
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Rolanti Gürültüsü (Idle) 20-50 
Aracın rolantideyken ortaya çıkan 

titreşim ve gürültüdür. 

İnilti (Moan) 20-200 
Düşük frekanslarda, düşük genlikli 

olarak ortaya çıkan gürültüdür.  

Güç Sekmesi (Power Hop) 10-20 

Aracın çalışması esnasında 

oluşabilecek dinamik istikrarsızlıkların 

sonucunda ortaya çıkan gürültüdür.  

Aktarma Organları Bükülmesi 

(Powertrain Bending) 
250-700 

Aktarma organlarının bükülme 

şeklindeki mod frekanslarında, 

hissedilebilir biçimde ortaya çıkan 

etkileşim ve gürültüdür.  

Yol ve Lastik Gürültüsü (Road and 

Tire Noise) 
30-4000 

Lastikler ve yol tarafından sebep 

olunan tüm gürültülerdir. 

Pürüzlülük (Roughness) 100-500 

Zamana bağlı olarak değişimi 

farkedilebilen ve genellikle 100-500 

Hz frekansları arasındaki hızlı 

geçişlerden dolayı oluşan, bununla 

birlikte 2. mertebede lastik 

balanssızlığı titreşimi olarak da ortaya 

çıkabilen bir gürültüdür.   

Gümbürdeme (Rumble) 150-500 

Tüm düşük ve orta frekanslarda ortaya 

çıkabilen ve zamanla değişimi 

sayesinde fark edilebilen gürültüdür.  

İkinci Mertebe (Second Order) 30-300 

Standard 4 silindirli bir araçta tamamen 

motor kaynaklı titreşim ve gürültülerin 

tespitinde kullanılır.  

Sallama (Shake) 5-30 

Genellikle kararlı haldedirler (Yüksek 

hızlarda lastik balanssızlığından ortaya 

çıkan titreşim ve gürültü gibi). 

Yalpa (Shimmy) 5-15 
Direksiyonun yalpalama hareketi 

olarak tanımlanabilecek etkileşimdir.  

Lastik Sekmesi (Wheel Hop) 10-40 

Aracın seyri sırasında lastiklerde 

oluşabilecek dinamik istikrarsızlıkların 

sonucunda ortaya çıkan gürültüdür.  
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Vınlama (Whine) 200-5000 

Orta frekans tonlarından, yüksek 

frekans tonlarına doğru ortaya çıkan, 

bazen de harmonikler şeklinde olabilen 

gürültüdür.  

Çekiş Titreşimi (Wind-up 

Vibration) 
20-50 

Araçların (özellikle 4X4) ön ve arka 

tekerleklerindeki farklı dönme hızları, 

aktarma organları üzerinde farklı tork 

iletimlerine neden olur.  

 

Çizelge 3.1 Otomotiv gürültü ve titreşim terminolojisi 

 

3.1.1.7. Gürültü Kaynağı Tespiti 

Sesin, dolayısı ile gürültünün bir nesnenin titreşim olayının sonucunda meydana 

geldiğinden daha önceki konularda bahsedilmişti. Gürültü problemlerinin çözümü için 

öncelikle bakılması gereken yer gürültünün, yani titreşimin kaynağıdır. Ses dalgaları 

skaler olarak yayıldığı için, özellikle rastgele frekans içeriğine sahip gürültünün 

kaynağını sadece dinleyerek veya frekans analizi ile tespit etmek mümkün olmayabilir. 

Taşıtların içerisindeki karmaşık mekanizma yapısı da düşünüldüğünde, gürültü 

kaynağının tespiti için amaca yönelik özel cihazların kullanılmasının gerekliliği 

aşikardır. Gelişen teknoloji ile birlikte bu amaca yönelik birçok cihaz geliştirmiştir.  

Gürültü kaynağının tespitine yönelik olarak en çok kullanılan cihazlar akustik 

kameralardır. Akustik kameralarda birçok mikrofon bir arada, eşit aralıklarla dizilerek 

kullanılır. Kullanılan mikrofonlar genellikle sesi tek yönden algılayan yapıdadırlar. 

Akustik kameralar yapılarına ve kullanım yerlerine göre akustik hüzmeleme, küresel 

hüzmeleme, akustik holografi gibi ses basıncı algılayan uzak alan mikrofonlar 

kullanılarak oluşturulan değişik çözümleme teknolojilerine sahip olabilecekleri gibi, ses 

hızını algılayan yakın alan Microflown probu gibi değişik algılayıcılara da sahip 

olabilirler.   
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Şekil 3.15 Akustik kamera (http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/, 2015)  

 

Akustik kameralar, gürültünün geldiği düşünülen bölgeden veya bütün hacimden aynı 

anda ses verisi toplanması ile ölçüm anında aynı odak noktasından çekilen görüntünün 

senkronize edilmesi sonucu görsel olarak incelenebilecek bir gürültü haritası 

oluşturulmasına imkan verir. Bu da gürültünün kaynağının tespit edilmesi için büyük bir 

kolaylıktır.  

 

 

Şekil 3.16 Microflown akustik kamera ile oluşturulan gürültü haritası 

(http://www.microflown.com/, 2015) 
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Gürültünün çok kısa bir süre için ortaya çıktığı durumlarda, tek bir mikrofonu 

gürültünün etkin olduğu bölgede gezdirerek gürültü kaynağını tespit etmek mümkün 

olmayabilir, bu nedenle çok kısa sürelerde (anlık) ortaya çıkan gürültünün kaynağının 

tespiti için genellikle akustik kameralar tercih edilmektedir. Gürültünün sürekli devam 

ettiği durumlarda gürültü kaynağının tespit edilebilmesi için ise Microflown probu gibi 

ses hızı ölçen ve yüzeyin taranabileceği bir algılayıcı kullanmak yeterli olabilmektedir.    

3.1.1.8.Malzemelerin Akustik Performans Testleri 

Malzemede akustik performansı belirleyen özelliklerden gözeneklilik, gözenek 

dağılımı, hava akış direnci, sürtünme ve termal kayıplar malzemenin hava ile olan 

etkileşimine ait özelliklerken, yoğunluk, elastisite modülü, poission oranı ve sönüm 

kayıp oranı ise yapısal özelliklerdir. Taşıt içerisinde kullanılan akustik malzemelerin 

(Şekil 3.17) akustik performanslarını tespit etmek için yapılan ses yutum katsayısı ve 

ses iletim kaybı ölçümleri ile malzemelerin genel akustik performanslarını ortaya 

koyabilmek mümkündür.  

 

 

Şekil 3.17 Otomobilde kullanılan akustik malzemelerin yerleri  
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Bir malzemenin üzerisine etki eden ses enerjisinin bir kısmı malzeme tarafından 

yutulur, kalan kısmı ise malzeme yüzeyinden geri yansır. Malzemenin yuttuğu ses 

enerjisinin bir kısmı, malzeme içerisinde ısı enerjisine dönüşürken, kalan kısım 

malzeme içerisinden geçerek yoluna devam eder (Şekil 3.18) . Burada malzemenin 

yuttuğu ses enerjisinin, malzemeye etki eden toplam ses enerjisine oranı ses yutum 

katsayısı, yine malzemeye etki eden toplam ses enerjisi ile malzeme içerisinden geçerek 

yoluna devam eden ses enerjisinin farkı ise ses iletim kaybı olarak ifade edilir.  

 

 

Şekil 3.18 Bir malzemeye etki eden ses enerjisinin davranışı  

 

Ses yutum katsayısı frekansa bağlı olarak elde edilen bir katsayıdır. Eğer Ei’ yi malzeme 

yüzeyine çarpan ses enerjisi miktarı, Er’ yi ise malzeme yüzeyinden yansıyan ses 

enerjisi olarak kabul edersek, ses yutum katsayısı (α) aşağıdaki gibi formüle edilebilir; 

 

       
  

  
                      (3.2) 
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Şekil 3.19 Bir malzemenin ses yutum katsayısı ölçüm sonucu 

 

Ses iletim kaybı da frekansa bağlı olarak dB cinsinden hesaplanır. L1 gürültünün etki 

ettiği taraftaki, L2 ise malzemenin arka tarafındaki ses enerjisi olarak tanımlanırsa ses 

iletim kaybı (R) aşağıdaki gibi formüle edilebilir;  

 

R = L1 – L2 (dB)          (3.3) 

 

 

Şekil 3.20 Bir malzemenin ses iletim kaybı ölçüm sonucu 
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Ses yutum katsayısı ve ses iletim kaybı ölçümü için en çok kullanılan ve en pratik 

yöntem empedans tüpü yöntemidir (Şekil 3.21) fakat empedans tüpü ile yapılan testler 

hassas olmamak ile birlikte, daha çok test edilen malzeme için yapılan akustik 

performans iyileştirmelerini karşılaştırmak amacı ile kullanılır. Empedans tüpünde ses 

yutum katsayısı hesaplamak için transfer fonksiyonu metodu uygulanırken, ses iletim 

kaybı iletilen enerjinin gelen enerjiden çıkarılması ile bulunur. Empedans tüplerinin 

çapı, mikrofonlar arası mesafesi, tüpün uzunluğu ve ses kaynağının gücü tüpün 

tasarımında ölçebileceği frekans aralığının belirlenmesinde önemli olan faktörlerdir.  

 

 

Şekil 3.21 Empedans tüpü (http://www.spectronics.net/products/tube-construction.html, 

2015) 

  

Ses yutum katsayısı ve ses iletim kaybı hesaplamak için en doğru sonucu verdiği kabul 

edilen yöntem ise çınlama odası yöntemleridir. Çınlama odaları yaklaşık 200 m
3 

hacimde, hiçbir duvarı birbirine paralel olmayan ve ses dalgasını yansıtıcı özellikte olan 

odalardır. Özellikle otomotiv sektöründe, çınlama odalarının çok büyük ve masraflı 

olmaları nedeni ile günümüzde otomotiv parçalarının ses yutum katsayısı ve ses iletim 

kaybı ölçümleri küçük çınlama kabinlerinde yapılmaktadır. Henüz belirli bir standardı 

olmayan bu küçük çınlama kabinleri birçok otomotiv firması tarafından bu tür testler 

için kabul edilmiş durumdadır. Küçük çınlama kabinleri, büyük çınlama odaları ile 

karşılaştırılabilir sonuçlar vermektedir. Küçük çınlama kabininin yapısı aşağıda Şekil 

3.22’ de görülebilir. 
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Şekil 3.22 Küçük çınlama kabini iç yapısı 

 

3.1.1.9. İletim Yolu Analizi (TPA) 

İletim yolu analizi (Transfer path analysis), bir titreşim kaynağından yayılan 

vibroakustik enerjinin hava veya yapı içerisinden, etki ettiği nesneye kadar izlediği 

yolun izini sürmeye yarayan bir test prosedürüdür. Titreşim kaynağından yayılan enerji, 

titreşim kaynağının etkileşimde olduğu ortama göre 2 farklı yol izleyebilir veya 2 farklı 

yoldan aynı anda yayılabilir. Bu iki farklı yol, titreşim kaynağının etki ettiği ortama 

göre genel olarak yapı doğuşumlu (structure-born) ve hava doğuşumlu (air-borne) 

olarak adlandırılır.  

 

 

Şekil 3.23 Kaynaktan yayılan vibroakustik enerjinin yapı ve hava doğuşumlu olarak 

yayılması (http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/, 2015) 
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Vibroakustik enerjinin kaynaktan alıcıya izlediği yolun tespit edilmesi ile bu yol 

üzerindeki elemanların tasarım optimizasyonları sorunun çözümüne olanak verir. İletim 

yolu analizi, sorunun daha hızlı giderilmesi, vibroakustik dizayn için daha metodik bir 

yol olması ve daha iyi olan ürünün ayrıştırılması açısından oldukça yararlı bir analizdir. 

İletim yolu analizi NVH optimizasyon süreci içerisindeki bir adımdır. NVH 

optimizasyon sürecinde ilk adım sorunların tanımlanmasıdır. Bu adım veri toplama için 

en uygun test koşullarının tanımlanması ve gürültü frekans içeriği içerisindeki kritik 

frekans aralıklarının belirlenmesine yönelik ön çalışmaları içerir. Bu adımı operasyonel 

şekil değişimi (operational deflection shapes) analizleri takip eder. Bütün bu adımlardan 

sonra tanımlanan olası iletim yolları için iletim yolu analizi gerçekleştirilerek yapısal 

veya akustik modal analiz yardımı ile olası gürültü veya titreşim problemleri tespit 

edilerek çözümüne gidilebilir. 

 

 

Şekil 3.24 Taşıtlarda yol gürültüsünün sürücüye yapı doğuşumlu (kırmızı) ve hava 

doğuşumlu (sarı) olarak iletimi (http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/, 2015)  

 

Taşıt motoru için iletim yolu analizi yapmak, şöför ve yolcuların konforu için araç içi 

gürültüyü düşürmek, direksiyon ve koltuklardaki titreşim seviyelerini azaltmak adına 

yapılabilecek önemli çalışmalarda kullanılmaktadır. İletim yolu analizi teknikleri, 

yoldan gelen gürültünün verdiği rahatsızlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda yer 

almaktadır. Yine günümüzde pass-by-noise çalışmaları içerisinde taşıt dış gürültüsünü 

düşürmek için yapılan çalışmalarda da iletim yolu analizi kullanılmaktadır.  
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Aşağıdaki şekilde (Şekil 3.25) iletim yolu analizi çalışmaları için kullanılan model 

incelenebilir.  

 

 

Şekil 3.25 İletim yolu analizi kaynak – iletim- alıcı modeli 

(http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/, 2015)  

 

İletim yolu analizlerinde alıcıya ulaşan vibroakustik enerjinin toplamını ifade edebilmek 

için aşağıdaki genel formülasyon kullanılır.  

 

            
 
             

 

   
      (3.4) 

 

Fi = Yapı doğuşumlu enerji 

Qi = Hava doğuşumlu enerji 

NTF = Noise transfer function (Gürültü transfer fonksiyonu) 

Taşıtlarda iletim yolu analizi için yapılan testlerde motordan, egzozdan, yoldan vb. 

gelebilecek gürültü veya titreşimi simüle edebilecek gürültü veya titreşim üreteçleri 

kullanılır. Yapı yolu ile iletilen enerjinin tahriğini simüle edebilmek için darbe çekici, 

modal sarsıcı, vb gibi üreteçler kullanılırken, gürültüyü simüle edebilmek için genellikle 

hacimsel hız kaynağı (volume velocity source) kullanılır. Bu üretecin seçiminde 
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ilgilenilen frekans aralığı ve uygulanması gereken tahrik enerjisinin büyüklüğü dikkate 

alınır. Uygulanan yapısal tahrik, üretecin etki ettiği noktaya yerleştirilen kuvvet sensörü, 

akustik tahrik ise mikrofon ile ölçülür. Alıcı tarafında ve iletim yolunda ise iletilen 

akustik enerjinin ölçümü için mikrofon, yapısal enerjinin ölçümü için çoğunlukla 

ivmeölçer kullanılır.  

 

 

Şekil 3.26 Motor kaynaklı gürültünün iletim yolu analizi modeli 

(http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/, 2015)  

 

İletim yolu analizlerini genel olarak doğrudan (direct) ve ters (reciprocity) yöntemler 

olarak ikiye ayırabiliriz. Doğrudan test yöntemlerinde gürültü veya titreşim kaynağı, 

gürültü veya titreşime yol açan taşıt elemanının olduğu yere konumlandırılır. Her zaman 

gürültü ve titreşim kaynağını, titreşime ve gürültüye neden olan taşıt elemanının olduğu 

yerde konumlandırmak mümkün değildir. Bu gibi durumlarda ters yöntem kullanılır ve 

gürültü veya titreşim kaynağı alıcının olduğu yerde konumlandırılır (Şekil 3.27).  
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Şekil 3.27 Hacimsel hız kaynağı ile ters iletim yolu analizi testi yönteminin uygulanışı 

(http://www.bksv.com/doc/bv0061.pdf, 2015)  

 

İletim yolu analizinde, titreşim ve gürültü kaynağı sayısı ve tahmin edilen iletim yolları 

sayısına göre yapılması gereken ölçüm yöntemi belirlenir. Tahmin edilen iletim 

yollarındaki algılayıcılar indikatör (gösterge) olarak adlandırılır. Operasyonel, hızlı, 

klasik iletim yolu analizi ve OPAX yöntemi iletim yolu analizi yöntemlerinden 

bazılarıdır. Genel olarak, yapılan ölçümlerde her bir invertör üzerinden iletilen enerji 

için frekans cevap fonksiyonu oluşturulur ve bütün bu frekans cevap fonksiyonları bir 

arada analiz edilerek vibroakustik enerjinin hangi iletim yolu üzerinden iletildiği 

araştırılır (Şekil 3.28). 

 

 

Şekil 3.28 Tahmini iletim yolları için toplanan bütün frekans cevap fonksiyonlarının 

LMS Test.Lab programında 4 boyutlu grafikte analiz edilmesi 
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3.1.1.10. Ses Gücü Ölçümü 

Ses basıncı, ses kaynağının uzaklığına bağlıdır fakat ses gücü uzaklıktan tamamen 

bağımsızdır. Ses gücü, ses kaynağının 1 metre uzaklığında oluşturulan bir alandaki 

ortalama ses basıncını ifade eder. Taşıtlarda ses gücü ölçümleri genellikle motor (Şekil 

3.29) için yapılır. Ses gücü ölçümleri için belirli standartlar vardır ve bu standartlara 

uyularak ölçümler gerçekleştirilmelidir. ISO 3744 ve ISO 3746 ses gücü ölçümlerinin 

açık ve kapalı alanlarda nasıl yapılabileceği ile ilgili bütün bilgileri içerir.  

 

 

Şekil 3.29 Motor ses gücü ölçümü (http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/, 

2015) 

  

Farklı ölçüm metotları kullanılsada en çok kullanılan yöntem, yüzeyi gürültü kaynağı 

için oluşturulan hayali referans kutunun orijin noktasından her yöne 1 metre uzaklıkta 

olacak şekilde bir yarım küre varmış gibi düşünülerek, bu hayali küre yüzeyinden belirli 

aralıklarda serbest alan mikrofonlarıyla ses seviyesi ölçerek, daha sonra ortalama bir 

değer bulmaya dayanır (Şekil 3.30).  
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Şekil 3.30 Genel ses gücü ölçümü ve temsili ölçüm noktaları  

 

3.1.1.11. Pass By Noise Testi 

Üretimi yapılan araçların dış gürültüsünün, bazı standartlar çerçevesinde (ISO 362, SAE 

J1470) ölçülmesi gerekmektedir. Pass by noise testleri bu kapsamda standartlara bağlı 

olarak yapılan testlerdir. Basitçe tanımlamak gerekirse taşıtın yoldan geçerken, belirli 

bir mesafedeki ölçüm noktasında oluşturduğu A-ağırlıklandırmalı gürültü seviyesinin 

ölçümü ile gerçekleştirilir.  Taşıtın türüne göre, standartlarda belirtilen olması gereken 

gürültü seviyesi, hangi vites ve hangi hız ile geçiş yapılması gerektiği, mikrofon 

konumları, vb hem dışarıda (Şekil 3.31) çevresel koşullarda yapılan ölçümlerde, hem de 

içeride (Şekil 3.32) anekoik (yankısız) odalarda yapılan ölçümlerde farklılık 

gösterebilir. ISO standardında şu an için M1 tipi otomobiller için izin verilen gürültü 

seviyesi 68 dB(A), spor arabalar için 74 dB(A), ağır ticari araçlar için ise 79 dB(A)’ dır.  

 

 

Şekil 3.31 Dış ortamda gerçekleştirilen pass by noise testi 

(http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/, 2015) 
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Şekil 3.32 Yarı anekoik odada gerçekleştirilen pass by noise testi 

(http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/, 2015) 

 

Dışarıda yapılan ölçümlerde taşıt sabit hızla mikrofon önünden geçerken, anekoik 

odalarda yapılan ölçümlerde taşıt olduğu yerde bir şasi dinamometresi üzerinde hareket 

eder ve gürültü verisi kenarda dizilmiş birçok mikrofondan elde edilir.  

 

 

Şekil 3.33 Pass by noise dış ortam test enstrümantasyonu 

(http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/, 2015)  
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3.1.1.12. Yorulma Testi ve Analizi 

Malzemenin sürekli tekrar eden sabit, tam değişken, titreşimli değişken veya genel 

değişken yüklere (Şekil 3.34) maruz kalarak lokal bölgelerinde gerilmeye uğrayarak 

yapısal ilerlemeli hasara uğraması yorulma olarak adlandırılmaktadır. Makine 

parçalarında görülen mekanik hasarların %80-90’ ının yorulma olayı sonucu 

gerçekleştiği düşünülmektedir. Yorulma olayı çatlak başlangıcı, çatlak ilerlemesi ve 

kırılma evreleri olarak 3 aşamada ele alınabilir.  

 

 

Şekil 3.34 Tam, genel ve titreşimli değişken yüklemeler (https://www.nde-

ed.org/EducationResources/CommunityCollege/Materials/Mechanical/Fatigue.htm, 

2015) 

 

Yorulma davranışı için oluşturulan ilk, en basit ve en çok kullanılan hasar modeli 

“lineer hasar” modelidir. Bu model genellikle “Miner kuralı” olarak da adlandırılır. Bu 

model birçok durum için konservatif olmayan ömür tahminlerine dayanır.  Lineer hasar 

modeli hasar potansiyelinin hesaplanmasında çoğu zaman yetersiz kalmaktadır, bu 

nedenle yorulma ömrü tahminlerini daha hassas yapabilmek amacı ile zamanla birçok 

farklı hasar potansiyeli modeli oluşturulmuştur. (Lee ve ark., 2005) 
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Yorulma testi için kullanılan sensörler strengeçlerdir. Strengeç yapıştırıldığı yüzeydeki 

gerinimi ölçer. Elde edilen gerinim değerinden (ɛ) gerilmeye (σ) geçmek için gerinim 

değerini testi yapılan malzemenin elastisite modülü (E) ile çarpmak yeterlidir.  

 

σ = E x ɛ           (3.5) 

 

Taşıtlar kullanım ömrü süresince farklı yol şartlarında kendini tekrarlayan veya 

değişken yüklere maruz kalırlar. Bu nedenle taşıt parçalarında özellikle gerilmenin 

yüksek yoğunluklu olduğu bölgelerde çatlak oluşumu ve ilerlemesi meydana gelebilir. 

Taşıttaki her bir parçanın kullanım ömrünü tahmini olarak belirleyebilmek için yorulma 

analizlerinin yapılması gerekmektedir. Yorulma analizleri sonucunda hasarlı veya düşük 

ömürlü olacağı öngörülen taşıt alt sistem ve parçalarında tasarımın iyileştirilmesi 

gerekmektedir (Kağnıcı ve Ulaş, 2012). 

Yorulma analizi için 3 ana metot mevcuttur. Bunlar gerilme ömrü (stress-life), gerinme 

ömrü (strain-life) ve kırılma mekaniğidir. Gerilme ömrü analizi, gerinme ömrüne göre 

daha çok sayıdaki çevrimleri kapsar. Kırılma mekaniği ise incelenen numune üzerindeki 

hasar başlangıcına göre devam eden çatlak ilerleyişini inceler (Özdemir, 2009) 

Yorulma analizleri, sonlu elemanlar yöntemi ile gerilme ve gerinme ömrü tabanlı 

hesaplama işlemleri ile gerçekleştirilebilir. Bunun için analizi yapılacak parçanın 

malzemesi, geometrisi ve parçaya etki eden yüklerin bilinmesi yeterlidir. Analiz için 

zamanın kısıtlı olduğu durumlarda sonlu elemanlar yöntemi yararlı olacaktır fakat hiçbir 

zaman analiz için gerekli olan parametreler gerçek koşullardaki ile birebir aynı olarak 

tanımlanamaz. Bu da analizin doğruluğunu, özellikle karmaşık yapıdaki parçalar için 

oldukça düşürebilir.  

Genel bir gerilme ömrü yorulma analizi ve değerlendirme süreci aşağıda Şekil 3.35’ de 

gösterilmiştir.  
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Şekil 3.35 Yorulma analizi süreci 

 

3.1.1.13. Titreşim Ömür Testleri 

Bütün cisimler, birçoğunun farkında olmadığımız titreşime maruz kalırlar. Bunun 

nedeni, ürünün bulunduğu çevre olabileceği gibi, nakliyat veya ürünün kendisi de 

olabilir. Örneğin, bir aracın içerisindeki müzik çalara ait elektronik devreler, aracın 

ömrü boyunca hem motordan hem de yoldan gelen titreşimlere maruz kalırlar. 

Elektronik devreler oldukça hassas yapılardır. Tasarımlarından sonra aracın motordan 

ve yoldan gelen titreşimlerini simule edebilecek bir titreşim ömür testine maruz 

bırakılmazlarsa, ileride hiç tahmin edilemeyecek bozulmalara maruz kalacaklarını 

anlamak mümkün olmayacaktır.  

Titreşim ömür testi için sarsıcı denilen ve üzerine bağlanan parçayı belirlenen frekans 

veya frekans aralığında, yine belirlenen ivme veya ivme aralığında titreşime maruz 

bırakan cihazlar kullanılır. Sarsıcıların, parçayı düşük frekanslarda sarsması gerekiyor 

ise hidrolik (Şekil 3.36), daha yüksek frekanslarda sarsması gerekiyor ise 

elektromanyetik (Şekil 3.37) çalışma yapısında olması tercih edilir.  

Hidrolik sarsıcılar, hidrolik pistonların sarsma olayının hangi eksenlerde 

gerçekleştirilmesi gerektiğine göre yerleştirilerek oluşturulan, pistonların titreşim 

oluşturabilecekleri en yüksek frekansın kısıtlı olduğu sistemlerdir fakat 

oluşturabilecekleri kuvvet değerleri yüksek olduğundan ağır parçaları zorlanmadan 

sarsabilirler.  
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Şekil 3.36 Hidrolik sarsıcı (http://www.horiba-mira.com/our-services/components-test-

laboratory, 2015)  

 

Elektrodinamik sarsıcıların çalışma mantığı, bir hoparlörün çalışma mantığı ile 

benzerdir. Sarsıcıda, parçanın üzerine bağlandığı ve parçaya hareket kazandıran 

hareketli parçaya armatür denir. Armatürün hareketi, armatürün içerisindeki akımın 

oluşturduğu, statik manyetik alana karşı oluşan manyetik alan sayesinde sağlanır. Bu 

statik manyetik alan küçük sarsıcılarda doğal mıknatıs etkisi ile oluşturulurken, büyük 

sarsıcılarda elektromıknatıs etkisiyle aynı, bobin gibi bir telin sarımı ile oluşturulur. 

Armatürün üretebileceği kuvvet, sarımdan o anda geçen akım ile doğru orantılıdır 

(Baker, 1995) 

 

 

Şekil 3.37 Elektromanyetik sarsıcı (http://www.directindustry.com/prod/asli-china-test-

equipment-co-ltd/product-115689-1533001.html, 2015)  
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Titreşim ömür testi yapılacak parça titreşim tablasına monte edilmelidir. Sabitleme 

genellikle fikstür kullanılarak yapılır. Fikstür titreşimi, titreşim tablasından parçaya testi 

olumsuz bir şekilde etkilemeden iletmelidir. Bunun tespiti için fikstür tasarımı 

yapıldıktan sonra sarsıcı tablası, fikstür ve test parçası arasında titreşim enerjisinin 

tabladan parçaya nasıl iletildiğini gösteren iletilebilirlik (transmissibility) ölçümleri 

(Şekil 3.38) yapılabilir.  

 

 

Şekil 3.38 Fikstür tasarımı ve transmissibility ölçümü(http://www.pcb.com/, 2015)  

 

Her test ekipmanında olduğu gibi, titreşim test sistemlerinin de maksimum yer 

değiştirme, maksimum ivme, maksimum hız, makismum kuvvet değerleri gibi fiziksel 

ve işlevsel limitleri bulunmaktadır. Bu limitler teste başlamadan önce iyi bilinmeli ve 

anlaşılmalıdır.   

Teste başlamadan önce, titreşim ömür testi yapılacak parçanın ömrü boyunca ne tür 

titreşimlere, hangi frekans aralığında maruz kalacağı ile ilgili ön çalışmaların yapılması 

gerekir. Bu çalışmaya göre parçaya uygulanacak titreşim profili belirlenir. Titreşim 

profili değişik sinyal tiplerini içerebileceği gibi tek bir sinyal tipi ile de uygulanabilir. 

Temel olarak 3 çeşit sinyal tipi kullanılır, bunlar rastgele (random), sinüs (sine) ve şok 

(shock) sinyallerdir. Bunların dışında sinüs tarama (swept sine), sinüs sürme (sine 

dwell), sinüs üzeri rastgele (random on sine) gibi birçok sinyal tipi de parçaya 

uygulanabilir.  
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Taşıt parçaları için oluşturulan profiller genellikle rastgele sinyalin kullanıldığı testleri 

ihtiva eder. Bunun nedeni, araçtaki parçaları etkileyen titreşimlerin büyük bir kısmının 

yoldan gelen titreşimler olmasıdır ve yolun durumuna göre yoldan gelen titreşim 

rastgele frekanslarda ve rastgele genliklerde olabilen, tahmin edilemeyen bir titreşim 

olmasıdır.  

Rastgele dalga biçimi genliği ve fazı çok değişken olan frekanslara sahiptir. Rastgele bir 

sinyalde değerler sürekli değişir ve frekans analizi zaman içerisindeki bir ortalamayı 

gösterir. Hızlı Fourier dönüşümü (FFT), rastgele sinyalin kullanıldığı durumda dalga 

biçimini belirli bir zaman zarfında analiz eder ve her bir frekansın değerini hesaplar. Bu 

değerler daha sonra rms cinsinden değerlendirilir. Taşıtlar için yol testleri ile toplanan 

titreşim verisinin sarsıcı ile olduğu gibi çalınması, ömür titreşim testi yapılacak taşıt 

parçasının bozulana kadar aylarca, belki de yıllarca titreşime maruz bırakılması 

demektir. Ayrıca uygulamada, bu kadar karmaşık bir titreşim verisini sarsıcı ile 

çalabilmek pek mümkün değildir. Bu amaçla, yoldan gelen titreşim verisini 

sadeleştirmek için, yoldan toplanan titreşim verisinin frekans çözünürlüğüne bağlı 

ortalama titreşim enerjisini ihtiva eden PSD ( power spectral density) kullanılır. Birimi 

g
2
/Hz olan PSD, eğer analizin frekans çözünürlüğü 1 Hz ise, 1 Hz’ lik bant 

genişliğindeki grms
2
/Hz olarak da, titreşimin 1 Hz bant genişliğindeki ortalama 

enerjisini göstermek üzere yazılabilir. Aşağıda Şekil 3.39’ de sarsıcıda çalınmak üzere 

oluşturulmuş bir PSD profili örnek olması açısından incelenebilir.  

 

 

Şekil 3.39 Sarsıcıda çalınmak üzere oluşturulmuş örnek PSD profili 
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3.1.1.14. Yol Testleri 

Tasarımı yapılan ve üretilen bir taşıtın her bir parçasının, yola çıktığında maruz kalacağı 

etkilerin neler olacağı, bu etkilerin taşıt parçasına nasıl iletileceği ve bu etkiler ile 

birlikte bahsi geçen parçaların ömürlerinin ne kadar olacağını sadece bilgisayar 

analizleri ile tespit edebilmek, bilgisayarların gerçek şartlardaki kısıtları ve etkileri 

canlandırma yeteneklerinin sınırlı olması nedeni ile tek başına doğru bir yöntem 

değildir. Analiz ile tespit edilemeyen birçok problem sadece yol testi ile tespit edilebilir. 

Bu nedenle, ilk prototip çalışmalarından sonra taşıtların yol testlerinin yapılması gerekli 

bir durumdur. Genel bir yol testi çalışması öncesi ve sonrasını içeren süreç aşağıda 

Şekil 3.40’ dan incelenebilir. 

 

 

Şekil 3.40 Yol testi öncesi ve sonrası izlenen genel süreç 

 

Bir taşıt için yol testi yapılmasına karar verildiğinde ilk önce eğer başvurulacaksa hangi 

standardın kullanılması gerektiği tespit edilmelidir. Daha sonraki aşamada taşıtın yol 

testinin yapılacağı test güzergahı (Şekil 3.41) belirlenmeli, taşıtta veri toplanacak kritik 

bölgelerin belirlenmesi için simulasyon çalışmaları yapılmalıdır. Kritik bölgelerin 

belirlenmesi ile birlikte, hangi bölge için ne tür bir ölçüm yapılacağına göre taşıt için 

sensör ve ekipmanların enstrumantasyonu (Şekil 3.42) gerçekleştirilmelidir. Buna göre 

strengeç, ivmeölçer, mikrofon, yük hücresi, kuvvet sensörü, devir sensörü veya buna 

benzer sensörlerin taşıta montajı, kabloların geçeceği yerler ile birlikte belirlenmeli, 
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hepsinin veri toplama sistemine bağlantısı, taşıtın yolda ilerlemesi sırasında 

oluşabilecek olumsuz durumlara karşı önlem alınarak yapılmalıdır.  

 

 

Şekil 3.41 Test için yol güzergahı seçilmesi (http://www.pcb.com/, 2015)  

 

 

Şekil 3.42 Taşıt enstrumantasyonu(http://www.pcb.com/, 2015)  

 

Başarılı bir şekilde yol testinin tamamlandığından emin olunduğunda, toplanan verilerin 

analiz işlemlerine geçilebilir. İlk aşamada, uzun bir süreç olan yol testi boyunca 

olumsuz etkilerin toplanan veriyi etkilemesinin kaçınılmaz olacağı düşünülmelidir. Bu 

olumsuz etkiler, test boyunca taşıtın hesapta olmayan çukur veya tümseklerden 

geçmesi, taşıtın durması, veri aktarımı sırasında sensörlerin anlık olarak aşırı yüklere 

maruz kalması veya sensörlerin elektriksel gürültüden etkilenmesi gibi etkenler olabilir. 

Analiz aşamasından önce toplanan verinin bu olumsuz durumların yaptığı etkilerden 

temizlenmesi gerekir. Örneğin yol boyunca strengeç ile aracın kritik bir bölgesinden 
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gerinim verisi toplandıysa, bu veri içerisinde yer alan ani yükselmelerin (spike), 

temizlenmesi gerekir (Şekil 3.43).  

 

 

Şekil 3.43 Strengeç ile toplanan gerinim verisi içerisindeki ani yükselme (spike) 

 

Taşıtın ömrü boyunca yol testi yapmak hem maliyetin çokluğu, hem de test süresi 

düşünüldüğünde gereksizdir. Bunun yerine, toplanan yol testi verisinin, ömür test 

sistemlerinde çalınabilir şekilde düzenlenmesi ve hızlandırılmış testlere (Şekil 3.44) 

laboratuarlarda devam edilmesi tercih edilir. Bu testler sadece bütün taşıt için 

yapılmayabilir, elde edilen verilerle taşıttaki kritik parçanın tek başına ömür testini de 

içerebilir.  

 

 

Şekil 3.44 Yol testinden elde edilen verilerle aracın hızlandırılmış ömür testinin yapılışı 

(http://www.artc.org.tw/english/01_testing/05_01detail.aspx?pid=9, 2015)  
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3.2. Yöntem 

Taşıtlarda titreşim problemlerinin çözümüne yönelik yapılan en önemli ve en sık 

kullanılan çalışmalardan birisi modal analizdir. Bu bölümde bir taşıt elemanı olarak 

seçilen yakıt tankının tasarım sonrası bazı dinamik parametrelerinin yeterliliğini tespit 

etmek üzere modal testinin nasıl yapıldığı, modal analiz süreci, elde edilen doğal 

frekans, sönüm ve mod şekli gibi dinamik parametrelerinin nasıl değerlendirilebileceği, 

bilgisayar destekli mühendisliğin bu çalışmada nasıl yardımcı olabileceği, son olarak 

elde edilen parametreleri istenilen değerlere getirmek için nasıl bir iyileştirme süreci 

izlenebileceği gibi bilgiler verilmeye çalışılmıştır. 

3.2.1. Modal Test İçin Kullanılan Ekipmanlar 

3.2.1.1. LMS Scadas Mobile Veri Toplama Cihazı 

Ölçümde veri toplama cihazı olarak LMS Scadas Mobile veri toplama cihazı üzerindeki 

V8 kartı kullanılmıştır (Şekil 3.45). Testte kullanılan ivmeölçer ve darbe çekici 

üzerindeki kuvvet sensörü ICP çıkışlı sensörler olduklarından, ICP sensör bağlantısının 

gerçekleştirilebileceği 8 kanallı V8 kartı kullanılmıştır. 3 eksenli ivmeölçer ve tek 

eksenli kuvvet sensörünün aynı anda bağlantısı için toplam 4 kanal kullanılmıştır.  

 

 

Şekil 3.45 Siemens LMS Scadas Mobile veri toplama cihazı 

 

Scadas Mobile V8 kartı, 204,8 kHz örnekleme ve 24 bit çözünürlüğe sahiptir. Bu 

özellikler, ölçüm sonucunda elde edilecek çıktıların değerlendirilmesi açısından oldukça 

yeterlidir.  
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3.2.1.2. LMS Test.Lab 

Test boyunca veri toplama ve test sonrası analiz yazılımı olarak LMS Test.Lab yazılımı 

kullanılmıştır. Yazılım çeşitli titreşim, akustik ve dayanım testleri için birçok hazır 

arayüze sahiptir. LMS Test.Lab kendi hazır modal test ve analizi arayüzüne sahiptir, 

ölçümler bu arayüzler (Impact Testing ve Modal Analysis) kullanılarak 

gerçekleştirilmiş ve analiz edilmiştir. Aşağıda Şekil 3.46’ da LMS Test.Lab ölçüm 

arayüzü görülebilir. 

 

 

Şekil 3.46 LMS Test.Lab arayüzü 

 

3.2.1.3. Test İçin Kullanılan Sensörler 

Ölçümde parçaya tahrik kuvveti uygulayabilmek için bir adet PCB Piezotronics 086C03 

model ICP darbe çekici (Şekil 3.47) kullanılmıştır. Darbe çekici seçilirken, parçanın 

ağırlığına göre, dolayısı ile parçanın doğal frekanslarını tahrik edebilecek büyüklükte 

bir kuvveti parçaya iletebilecek yeterlilikte bir çekiç seçilmesine dikkat edilmiştir. 

Çekicin ucundaki kuvvet sensörü ±2200 N ölçüm aralığına sahiptir. Buda parçanın 

ağırlığı ve malzemesi düşünüldüğünde, parçanın doğal frekanslarını tahrik etmek için 

yeterli bir kuvvettir. Çekicin hassasiyeti 2,25 mV/N, doğru ölçüm yapabileceği 

maksimum frekans ise 8000 Hz’ dir. Çekicin darbe anında yapıya temas eden ucu, 
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ölçümde incelenen frekans aralığına göre değiştirilebilirdir. Yapının daha yüksek 

frekanslardaki doğal frekanslarını tahrik edebilmek için sert, daha düşük frekanslardaki 

doğal frekanslarını daha iyi tahrik edebilmek için daha yumuşak uçlar mevcuttur. Doğru 

uç seçimi, ölçümde merak edilen frekans aralığı için yapının doğal frekanslarını yeterli 

şiddette tahrik edebilmek için önemlidir.  

 

 

Şekil 3.47 PCB 086C03 ICP darbe çekici (http://www.pcb.com/, 2015)  

 

Ölçümde PCB Piezotronics 356A24 model 3 eksenli ICP ivmeölçer (Şekil 3.48) 

kullanılmıştır. İvmeölçer ölçüm aralığı ±500 g, frekans aralığı 0,5’ ten 3000 Hz’ e 

kadar, ağırlığı ise 3,1 gr’ dır. Modal test için kullanılan ivmeölçerlerde ağırlığın 

mümkün olduğunca az olması istenir. Testi yapılacak yapı üzerine eklenecek her ağırlık, 

yapının doğal frekanslarını ve mod şeklini değiştirecektir. Bu nedenle mümkün olan en 

hafif ivmeölçer seçilmiştir. İvmeölçerin 3 eksenli olması, test süresini kısaltan önemli 

bir faktördür. İvmeölçer seçiminde, ölçüm için ilgilenilen frekans aralığı da dikkate 

alınmıştır. 

 

 

Şekil 3.48 PCB 356A24 3 eksenli ICP ivmeölçer (http://www.pcb.com/, 2015)  
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3.2.2. Veri Toplama 

Veri toplama yazılımı olarak LMS Test.Lab Impact Testing arayüzü (Şekil 3.49) 

kullanılmıştır. Bu arayüz modal test için hem ivmeölçer, hem de çekiç gezdirme 

yöntemlerini desteklemektedir. Modal test sırasında, kuvveti yapıya düzgün iletmek 

önemlidir, bu nedenle yazılımda çift vuruş uyarısı otomatik olarak uygulanabilirdir. 

Pencereleme seçimi, tahminci seçimi, tetikleme kuvveti ayarları, ön inceleme gibi 

ölçümü kolaylaştıran birçok özelliğe sahiptir.  

 

 

Şekil 3.49 LMS Test.Lab 15A Impact Testing arayüzü 

 

3.2.3. Veri Analizi 

Veri analizi yazılımı olarak LMS Test.Lab Modal Analysis arayüzü (Şekil 3.50) 

kullanılmıştır. Arayüz içerisinde “modal validation”, “modal synthesis” gibi ölçümü 

doğrulama ve karşılaştırma modüllerine sahiptir. Bu arayüz içerisine eklenebilen 

PolyMAX modülü, gelişmiş matematiksel modeli ile yapının doğal frekanslarının 

tespitini oldukça kolaylaştırmaktadır. Yine arayüze eklenecek  “Geometry” modülü ile, 

ölçümde test edilen yapının basitçe geometrisinin oluşturulmasına ve mod şekillerinin 

canlandırılmasına olanak sağlar.  
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Şekil 3.50 LMS Test.Lab 15A Modal Analysis arayüzü 

 

3.2.4. LMS Virtual.Lab 

LMS Virtual.Lab, mekanik sistemlerin yapısal bütünlük, gürültü, titreşim, sistem 

dinamikleri ve dayanım performanslarının simülasyonu ve optimizasyonunda 

kullanılan, üç boyutlu sonlu elemanlar ve çoklu cisim (multibody) yazılımlarını bir 

arada kullanabilen bir yazılımdır. Virtual.Lab yapılan modal test ve analiz 

çalışmalarında özellikle vuruş ve referans noktaların belirlenmesi açısından ön test (pre-

test) yapılması ve modal analiz sonrası optimizasyon çalışmalarında kullanılmıştır. 

Aşağıda Şekil 3.51’ de LMS Virtual.Lab arayüzü incelenebilir. 

 

 

Şekil 3.51 LMS Virtual.Lab arayüzü 



82 
 

3.2.5. Altair Hyperworks Radioss  

Radioss, dinamik yükler altındaki karmaşık lineer olmayan problemlerde kullanılan bir 

yapısal analiz çözücüsüdür. Çoklu fizik simülasyonu ve kompozit malzemeler gibi ileri 

malzeme teknolojisine sahip materyaller için oldukça geniş içeriğe sahiptir. 

Ölçeklendirilebilirlik, kalite ve sağlamlık çalışmaları için kullanılmaktadır. Radioss 

yapılan modal analizin ileriki aşamalarında testin gerektirdiği ölçüm zamanı yükünü 

hafifletmek için farklı ürün denemelerinde yakıt tankının doğal frekanslarının, farklı 

sınır şartları için hesaplatılmasında kullanılmıştır. Aşağıda Şekil 3.52’ de Altair 

Hyperworks Radioss arayüzü görülebilir. 

 

 

Şekil 3.52 Altair Hyperworks Radioss arayüzü 

 

3.2.6. Yakıt Tankı İçin Modal Test Yapılması 

3.2.6.1. Test Düzeneğinin Hazırlanması 

Modal testi gerçekleştirilecek yakıt tankı için, esnek lastikler ile serbest-serbest (free-

free) şartlara en yakın olabilecek durumda bir modal test askı düzeneği oluşturulması 

sağlanmıştır (Şekil 3.53). Serbest-serbest şartlar, testi yapılacak yapının darbeye 

(impact) maruz kaldığında, altı serbestlik derecesi yönünde oluşacak modlarını mümkün 
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olduğu kadar düşük frekanslara ötelemek amacı ile sağlanmalıdır. Modal analiz, temel 

olarak yapıya uygulanan tahriğe karşılık alınan cevap ile ilgilendiğinden, yapının bir 

bütün olarak hareketini temsil eden bu ilk 6 modunu (rijit gövde modu), yapının düşük 

frekanslarda tespit edilmesi muhtemel ilk doğal frekansından mümkün olduğunca 

uzaklaştırmak, dikkat edilmesi gereken bir husustur. Modal analizde başarı 

sağlanmasının temel kriterlerinden birisi, kurulan düzeneğe bağlı olarak elde edilen 

yapının son rijit gövde modu frekansının, yapının ilk doğal frekans değerinden 10 kat 

küçük olması olarak kabul edilmektedir. Düzenekte kullanılan lastiklerin elastik 

seçilmesinin amacı budur.  

 

 

Şekil 3.53 Modal test askı aparatı ve esnek lastikler ile yakıt tankının asılması 

 

Askı düzeneğinde dikkat edilmesi gereken diğer hususlar, yapı üzerine modal çekiç ile 

üç eksenden vurulmasını zorlaştırmayacak şekilde asılması, yapının mümkün olduğunca 

ağırlık dengesinin sağlanması ve düzeneğe asıldığı bağlantı noktalarının serbest 
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hareketinin, diğer bir bağlantı noktası nedeni ile kısıtlanmayacak şekilde dengeli 

bağlanmasıdır.  

3.2.6.2. Ölçüm Noktaları ve Eksen Takımının Belirlenmesi 

Ölçüm noktalarının (node) belirlenmesi, yapıda meydana gelebilecek mod şekillerinin 

tahminine dayalı olarak yapılır. Yakıt tankı büyük ve formlu bir yapı olduğu ve ölçüm 

sonucunda mod şekillerinin de elde edilmek istenmesi nedeni ile için ölçümde oldukça 

fazla sayıda vuruş noktası belirlenmiştir. Modal test esnasında, yapıdaki 

uygulanabilirliğine göre ivmeölçer gezdirme veya çekiç gezdirme yöntemleri 

uygulanabilir. Bu ölçümde 3 eksende de çekiç ile vurmak zor olmayacağı için, daha kısa 

sürede gerçekleştirilebilecek çekiç gezdirme yöntemi seçilmiştir. Toplamda yapı 

üzerinde çekiç ile vuruş için belirlenen 71 noktanın, yapının istenilen frekans 

aralığındaki mod şekillerini ortaya koyabileceğine karar verilmiştir.  

 

 

Şekil 3.54 Yakıt tankı üzerinde belirlenen 71 vuruş noktası (node) 
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Vuruş noktalarının tahmini, ön-test olarak adlandırılan bilgisayar destekli mühendislik 

yöntemleri ile de gerçekleştirilebilir. Bilgisayar analizlerine dayanan tahminler, 

noktaların doğru belirlenmesi açısından çok daha faydalı olacaktır.  

Noktalar belirlendikten sonra yapılması gereken iş, yakıt tankı için eksenlerin yönünü 

ifade edecek bir koordinat takımı oluşturmaktır (Şekil 3.55). Test esnasında yapılacak 

çekiç vuruşlarının yönü, belirlenen bu eksen takımına göre belirlenmiştir.   

 

 

Şekil 3.55 Eksen takımının belirlenmesi 

 

Çekiç gezdirme yöntemi kullanılacağı için ivmeölçer yakıt tankı üzerindeki tek bir 

noktaya yapıştırıldı. Bu nokta, yakıt tankının tespit edileceği tahmin edilen çoğu modu 

için genliğin yüksek olacağı düşünülen 7. nokta olarak tahmin edildi. Test için 

belirlenen band genişliği 640 Hz olduğu için ivmeölçerin yapıya balmumu ile 

yapıştırılması yeterli görüldü (Şekil 3.56). 
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Şekil 3.56 İvmeölçer konumu 

 

3.2.6.3. Darbe Çekici Yöntemi İle Yakıt Tankı Üzerinden FRF Toplanması 

LMS Test.Lab Impact Testing arayüzünde kanal ayarları kısmında, ivmeölçer ve çekicin 

ucundaki kuvvet sensörünün hassasiyet değerleri, belirlenen koordinat takımına göre 

ivmeölçerin eksenleri ayrı birer kanal olarak girilmiştir (Şekil 3.57). Giriş ve cevap 

noktaları arasında oluşturulacak frekans cevap fonksiyonu için referans olarak darbe 

çekici yani kuvvet sensörü seçilmiştir.  

 

 

Şekil 3.57 Test.Lab sensörlerin kanal ayarları 

 

Kanal ayarları yapıldıktan sonra hassas bir ölçüm gerçekleştirebilmek için çekiç ile 

yapıya iletilmesi gereken kuvvet, gerekli pencereleme ayarları,  belirlenen band 

genişliği için kaç mod tespit edilebileceği gibi ön çalışmalar, yapıya birkaç çekiç vuruşu 

yapılarak, Test.Lab yazılımının Impact Testing arayüzündeki hazır modüller ile 
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gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen parametreler yazılımda ayarlanarak ilk 

noktadan itibaren, her bir nokta ve eksen için çekiç ile üçer adet vuruş 

gerçekleştirilmiştir ve sonuçta bu üç vuruş için elde edilen frekans cevap 

fonksiyonlarının ortalamaları esas alınmıştır. Test sırasında yapılan vuruşların, seçilen 

eksene ile tam olarak ters yönde ve tek bir darbe oluşturulacak şekilde yapılmasına özen 

gösterilmiştir. Aşağıda yapılan vuruşlar sonucunda x,y ve z yönlerinde elde edilen 

frekans cevap fonksiyonları gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 3.58 X yönünde elde edilen FRF’ ler 

 

 

Şekil 3.59 Y yönünde elde edilen FRF’ ler 
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Şekil 3.60 Z yönünde elde edilen FRF’ ler 

 

Sonuç olarak her üç yöndeki FRF’ lerin ortalaması alınmış ve oluşturulan FRF grafiği 

aşağıda gösterilmiştir (Şekil 3.61). 

 

 

Şekil 3.61 3 yöndeki ortalama FRF 

 

3.2.6.4. Toplanan FRF’ lerin Koherans Kontrolü 

Yapıya çekiçle darbe vurulduğu anda, ivmeölçerle ölçülen cevap sinyalinin ne kadarının 

darbe etkisi ile oluşan giriş sinyaliyle ilişkili olduğunun kontrolü için toplanan her bir 

FRF’ in koheransının kontrol edilmesi gerekir. Koherans frekansa bağlı olarak 0 ile 1 
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arasında bir değer alır. Koheransın bire yakın olması, karşılığına denk gelen frekansı 

tahrik edebilmek için yeteri kadar enerji verilebildiğini ve cevap noktasından alınan 

verinin tahrik noktası ile ne kadar bağlantılı olduğunu göstererek FRF ölçümünün doğru 

yapıldığını, 0’a yakın olması ise ölçümün yeteri kadar doğru yapılmadığını gösterir. 

Aşağıda Şekil 3.62’ de örnek olarak çekiç ile 46. noktadan uygulanan darbe ve 7. 

noktadan ölçülen ivme verisi ile hesaplanan ortalama FRF’ e ait koherans grafiği 

gösterilmiştir.   

 

 

Şekil 3.62 Toplanan FRF’ lerin koherans kontrolü 
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4. BULGULAR 

4.1. Yakıt Tankının Doğal Frekansları, Sönüm Oranları ve Mod Şekilleri 

Eğer düzgün bir ölçüm yapılmışsa, modal test ile her bir ölçüm noktası için elde edilen 

FRF’ lerin ortalamasında sadece belirgin piklere bakılarak hangi frekansların doğal 

frekans olduğunu tahmin etmek kolay bir yöntem gibi görünebilir fakat FRF içerisinde 

görülen her pikin doğal frekans olduğunu kesin olarak söylemek mümkün değildir. Hem 

elde edilen FRF eğrisi kullanarak yapının doğal frekanslarını yüksek doğrulukla 

belirlemek, hem doğal frekanslardaki sönüm oranlarını tespit etmek, hem de yine bu 

doğal frekanslarda yapının mod şekillerini gösterebilmek için modal analiz yapılması 

gerekir. Ancak bu 3 dinamik parametre bir arada elde edildiğinde tam bir modal analiz 

gerçekleştirilmiş olur.  

Toplanan FRF’ lerden yakıt tankının serbest-serbest şartlardaki doğal frekanslarının 30-

630 Hz frekans aralığında tespit edilebilmesi için LMS Test.Lab PolyMAX modülü 

kullanılmıştır (Şekil 4.1 ).  

 

 

Şekil 4.1 LMS Test.Lab PolyMAX ile analizi yapılacak frekans aralığının belirlenmesi 



91 
 

Arayüzde yer alan bütün parametreler optimum değerlere ayarlanmış ve elde edilen 

FRF verileri kullanılarak 30-630 Hz frekans aralığındaki doğal frekans bilgileri 

hesaplatılmıştır (Şekil 4.2). 

 

 

Şekil 4.2 LMS Test.Lab PolyMAX ile doğal frekansların (mod) tespit edilmesi 

 

Elde edilen doğal frekanslarda yakıt tankının ne tür bir deformasyona (mod şekli) 

uğradığını gözlemleyebilmek için, LMS Test.Lab Geometry modülü içerisinde yakıt 

tankının geometrisini temsil eden bir çizim yapıldı ve ölçüm noktaları bu geometri 

içerisinde tanımlandı. Aşağıda Şekil 4.3’ de oluşturulan geometri ve yakıt tankının 3. 

doğal frekansı için yapılan canlandırma görülebilir.  
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Şekil 4.3 LMS Test.Lab Geometry modülü ile mod şeklinin görselleştirilmesi 

 

4.2. Sonuçların Sonlu Elemanlar Metodu Sonuçları İle Karşılaştırılması 

Yakıt tankı araca monte edildiğinde, tanktan serbest-serbest asma durumunda elde 

edilen doğal frekansların bazıları ortadan kalkacağı için, HyperWork Radioss Solver 

programı ile yakıt tankının sonlu elemanlar modeli üzerinden yakıt tankı taşıta 

monteliymiş gibi analiz yapılarak, sabit-sabit( fixed-fixed) durum için ilk beş mod 

hesaplatılmış ve yapılan modal testten elde edilen hangi modlara karşılık geldiği 

değerlendirilmiştir (Çizelge 4.1).  

 

  Analiz Test 

MOD Frekans 
(Hz) 

Frekans 
(Hz) 

1 133 129 

2 141 145 

3 174 170 

4 218 213 

5 241 238 

 

Çizelge 4.1 Radioss Solver ve Test.Lab ile elde edilen sonuçların karşılaştırılması 
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4.3. IFF, Kısmi IFF ve PVC Uygulamaları Arasındaki Farklar 

Yakıt tankı araca monteli iken ve araç hareket halindeyken düşük frekanslarda 

gürültüye yol açıyordu. Bu çalışma, araç çalışırken ve hareket halindeyken meydana 

gelen bu gürültüye, yakıt tankının doğal frekanslarının yol açtığı düşünüldüğünden 

gerçekleştirilmiştir. Sorun düşük frekanslarda gerçekleştiği için de, tankın sabit-sabit 

şartlarda meydana gelecek ilk beş modunu incelemenin yeterli olacağına karar 

verilmiştir. Yakıt tankının geometrisini veya malzemesini değiştirmek, doğal 

frekanslarını sorunlu frekans bölgesinin dışına ötelemek ve sorunu çözmek için yeterli 

olabilir fakat üründe tasarım veya malzeme değişikliğine gitmek uzun bir süreçtir ve 

maliyet açısından verimli olmayabilir. Bu nedenle yakıt tankının doğal frekanslarını 

ötelemek yerine ilk çözüm olarak yapının ilk 5 modunda gösterdiği mod şekillerinde, 

nodal çizgilerin (yapının mod şekline bağlı olarak oluşan kırılma çizgileri) yoğun 

olmadığı bölgeye kaplama yaparak, yapının doğal frekanslarındaki titreşim genliğini 

düşürmek, diğer bir deyişle bu frekanslardaki sönüm oranını arttırmak hedeflenmiştir. 

Bu amaçla yakıt tankının tabanında göbek bölgesine IFF (Şekil 4.4), kısmi IFF (Şekil 

4.5) ve farklı kalınlıklarda (2000 µm ve 3000µm) PVC kaplama (Şekil 4.6) uygulanarak 

yapının orijinal haline uygulanan modal analiz çalışmaları tekrar edilmiş ve elde edilen 

sonuçlar karşılaştırılmıştır.  

 

 

Şekil 4.4 Yakıt tankının tabanına IFF uygulanması 
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Şekil 4.5 Yakıt tankının tabanına kısmi IFF uygulanması 

 

 

Şekil 4.6 Yakıt tankının tabanına PVC uygulanması 

 

Kaplamasız, IFF kaplanmış, kısmi IFF kaplanmış, 2000 µm ve 3000 µm kalınlıkta PVC 

kaplanmış yapı için elde edilen doğal frekans ve sönüm değerleri de aşağıdaki Çizelge 

4.2’ de karşılaştırılmıştır.  
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Çizelge 4.2 Kaplamasız ve kaplamalı yakıt tankının araca monte edileceği durumda 

oluşacak ilk 5 modu için elde edilen doğal frekans ve sönüm oranı değerleri 

 

Bu çalışmada analiz yöntemi ve test yöntemi ile elde edilen doğal frekans değerleri 

birbirlerine karşı oldukça tutarlı oldukları için çalışmanın bundan sonraki kısmına 

kolaylık olması açısından analiz programı Test.Lab Virtual.Lab ile devam edilmesine 

karar verilmiştir. Bundan sonraki aşamada Radioss Solver kullanılarak serbest-serbest 

ve sabit-sabit modlar hesaplatılmış ve Radioss Solver’ dan alınan modal analiz sonuçları 

ve sonlu elemanlar modelleri LMS Virtual.Lab içerisine aktarılmıştır. Yine LMS 

Virtual.Lab içerisine, modal analiz sonucunda elde edilen modal sönümlenme faktörleri, 

karşılığı olan frekanslara göre aktarılmıştır çünkü sonlu elemanlar modelinde bu 

değerleri elde etmek mümkün değildir. Modal sönümlenme faktörleri eklenmiş yapısal 

modlar, FRF Synthesis Case modülü kullanılarak sonlu elemanlar modeli üzerinden 

seçilmiş, 4 numaralı giriş ve mod şekli etkilerinin en çok görüldüğü 7 numaralı çıkış 

noktaları arasındaki FRF fonksiyonları orijinal parça, IFF’ li, kısmi IFF’ li ve PVC kaplı 

parçalar için ayrı ayrı hesaplatılmış ve karşılaştırılmıştır (Şekil 4.7). Bu çalışmada yakıt 

tankının araç üzerine montajlanması halinde ortadan kalkacak modlar (örneğin bağlantı 

ve eteklerdeki modlar) dikkate alınmamıştır.  

 

F (Hz) D (%) F (Hz) D (%) F (Hz) D (%) F (Hz) D (%) F (Hz) D (%)

1 129 0,25 120 2,61 117 2,19 114 1,43 116 1,01

2 145 0,32 137 1,1 139 1,23 134 0,93 135 0,43

3 170 0,1 148 2,01 149 1,97 142 1,92 143 1,12

4 213 0,06 192 5,34 199 4,47 185 2,54 188 1,25

5 238 0,06 215 7,13 218 4,36 212 2,71 213 1,38

TEST SONUÇLARI

IFF’siz IFF’li
Kısmi 

IFF’li
PVC 3000 PVC 2000

  MOD
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Şekil 4.7 Yakıt tankının orijinal, IFF’ li ve PVC’ li modellerinin taşıta monteli durumda 

ortaya çıkacak ilk 5 modunun titreşim genliklerinin karşılaştırılması 

 

Yapılan kaplama uygulamalarının, yakıt tankının araca montajlı durumdaki ilk 5 

modundaki titreşim genliklerini düşürmede ne kadar faydalı olacağını göstermek amacı 

ile bu ilk 5 mod uygulamaya göre ayrı ayrı karşılaştırılmış ve değerlendirilmiştir. 

Aşağıdaki grafiklerde 1. mod (Şekil 4.8), 2. mod (Şekil 4.9), 3. mod (Şekil 4.10) 4. mod 

(Şekil 4.11) ve 5. mod’ un (Şekil 4.12) ayrı ayrı incelemesi gerçekleştirilmiştir.  
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Şekil 4.8 1. Mod (133 Hz) için tüm modellerin FRF’ lerinin karşılaştırılması 

 

 

Şekil 4.9 2. Mod (141 Hz) için tüm modellerin FRF’ lerinin karşılaştırılması 
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Şekil 4.10 3. Mod (174 Hz) için tüm modellerin FRF’ lerinin karşılaştırılması 

 

 

Şekil 4.11 4. Mod (213 Hz) için tüm modellerin FRF’ lerinin karşılaştırılması 
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Şekil 4.12 5. Mod (241 Hz) için tüm modellerin FRF’ lerinin karşılaştırılması 
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5.SONUÇLAR 

LMS Test.Lab’ da hesaplanan sönümlenme faktörü değerlerinin LMS Virtual.Lab 

içerisine alınarak FRF hesaplanmasında kullanılması ile en yüksek sönümlenme 

değerine IFF uygulaması ile ulaşıldığı görülmektedir. Kısmi IFF uygulaması da tam IFF 

uygulamasına yakın bir performans göstermiştir. PVC uygulamaları ise IFF 

uygulamalarına göre daha kötü bir performansa sahipken, standart modele göre oldukça 

iyi sonuçlar vermiştir. 

IFF kaplama en iyi sonucu vermektedir fakat maliyet açısından düşünüldüğünde hemen 

hemen benzer sonuçlara sahip kısmi IFF’ nin uygulanması, gürültü probleminin 

optimum olarak azaltılması açısından en iyi çözüm olarak görülmüştür. PVC kaplama 

yöntemi de başarılı bir uygulama olarak göz önüne alınabilir. Bu noktada PVC 

kaplamanın kalınlığı ön plandadır. 2000 µ ve 3000 µ kalınlıklarındaki PVC 

kaplamaların performansları göz önüne alınırsa, biraz daha arttırılmış bir kaplama 

kalınlığının çok daha iyi sonuçlar vereceği düşünülebilir. Kalınlığı arttırılmış bir PVC 

kaplama, ikinci çözüm seçeneği olarak görülebilir.  

Bu çözüm önerileri, tasarım değişikliğine gitmeden, mevcut model üzerinde 

yapılabilecek değişimler göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Yakıt tankının geometri 

optimizasyonunun da çözüm önerisi olarak değerlendirilmesi düşünülebilir. 

Mühendislik çalışmaları açısından, önerilen bütün çözümlerin son olarak maliyet, süre 

ve iyileştirme performansı açısından değerlendirilmesi sonucu nihai karara varmak 

mümkündür.  
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EKLER 

EK 1. Yakıt Tankının Geometri Optimizasyonu Sonrası Elde Edilen Modal Analiz 

Sonuçları 
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EK 1. Yakıt Tankının Geometri Optimizasyonu Sonrası Elde Edilen Modal Analiz 

Sonuçları 

Yakıt tankı için yapılan modal analiz çalışmalarında eğer önerilen uygulamalar maliyet 

açısından kötü sonuçlara yol açacaksa, daha önce belirtildiği gibi tankın baştan 

üretilmesi göze alınarak geometrik optimizasyonunu gerçekleştirmek yoluna gidilebilir. 

Böyle bir durum için tasarım kriteri olarak, araçta yakıt tankının doğal frekanslarının, 

aracın çalışır durumda meydana getirdiği tahrik frekanslarından mümkün olduğunca 

uzaklaştırılması belirlenir. Bunun için LMS Virtual.Lab ile oluşturulmuş optimizasyon 

modeline ait modal parametreler ve ilk durumdaki model parametreler örnek olması 

açısından karşılaştırılarak aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.   

 

 
Yakıt tankının ilk modeli ve optimizasyon modelinin, sabit-sabit durum için doğal 

frekanslarının karşılaştırılması 

 

Ayrıca yakıt tankının, araca bağlı durumda, ilk ve optimizasyon modellerindeki ilk üç 

modunda göstereceği mod şekil değişiklikleri (modal shape) aşağıda gösterilmiştir.  
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Yakıt tankının ilk modeli ve optimizasyon modelinin, sabit-sabit durum için mod şekil 

değişiklikleri 
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