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TİCARİ TAŞIT AKSLARININ DAYANIM TESTLERİNDE 
KULLANILACAK YÜKLERİN MÜŞTERİ ÇEVRİMİNDEKİ 
TAŞIT ÖLÇÜMLERİNDEN ELDE EDİLMESİ

ÖZET
Günümüzde otomotiv üreticilerinin, tasarımı bitmiş parçaların taşıta serbest bırakabilmesi (parçaya 
onay verilme işlemi), diğer bir deyişle seri üretime geçebilmesi için dayanım (ömür) testlerinin ger-
çekleştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, aksların ticari taşıtlar üzerinde onay verilebilmesi için 
gerekli dayanım testlerinde uygulanacak yüklerin belirlenmesi için bir yöntemin oluşturulması amaç-
lanmaktadır. Geliştirilen bu yöntem ile müşteri çevrimindeki, diğer bir deyişle işletme şartlarındaki 
taşıt ölçümleri, hızlandırılmış laboratuvar yorulma testlerine doğru şekilde aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yorulma ömrü, yükleme birikim eğrisi, test spektrumu

ABSTRACT
The assessment of the durability of components becomes more important in different technical are-
as like commercial vehicles with regard to the increasing trend towards light-weight constructions, 
reduction of time-to-market periods and reliability. For those reasons, the automotive manufacturers 
have to perform the durability tests in order to release the components considering their operational 
conditions, on the other words; the durability tests of the components must be realized in order to start 
the serial production. In this study, it is aimed to determine a necessary durability methodology in 
order to release the commercial vehicle axles. These durability tests must be executed through transfer 
of the customer-usage measurements to the accelerated laboratory durability tests with the help of this 
methodology.
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1. GİRİŞ

Bir taşıt tasarımının gerçekleştirilmesi birçok etkene bağ-
lı olmaktadır. Şekil 1 (a)’da tasarımın geliştirilebilmesi 
ve bunun sonucunda ürünün kullanıcıyı tatmin ede-

bilmesi için, gerekli olan parametreler görülmektedir [1]. Bu 
etkenler çerçevesinde ürün sürekli olarak bir değişime maruz 
kalmaktadır. Bir taşıt modelinin, gerek laboratuvar ortamın-
daki testlerde, gerekse gerçek çalışma koşullarındaki verileri 
hesap değerleriyle denk düştüğünde, imalata ve bunun sonra-
sı ürünün pazarlanmasına geçilmektedir. Kullanıcı ile imalatçı 
arasındaki bilgi transferinin sağlandığı servis noktaları, ürünün 
farklı kullanıcılar için veri bankaları olduğundan, tasarımın ge-
liştirilmesi açısından oldukça önemli bir nokta teşkil etmekte-
dir [2]. Ortaya çıkarılacak ürünün çalışma dayanımının tespit 
edilmesi gerekmektedir. Şekil 1 (b)’de bir taşıtın veya parçanın 
çalışma dayanımının saptanabilmesi için gerekli olan dört ana 
parametre gösterilmiştir [3]. Bunlar çevre koşullarının da dâhil 
olduğu yükleme durumu, ürünün geometrisi, malzemesi ve ima-

lat özellikleridir. Uygun bir tasarımın gerçekleştirilebilmesi için 
de, çalışma sırasında karşılaşılan dış yüklerin, ürünün kritik bö-
lümlerine etkiyen bölgesel gerilmelerin, malzemenin yorulma 
davranışıyla ilgili özelliklerinin bilinmesi gereklidir. Bu şekilde, 
taşıt veya taşıta bir parça için gerekli olan “güvenirlilik” ve “em-
niyet” faktörleri saptanmış olacaktır. Dolayısıyla aşırı yükleme 
gibi özel durumlarda ürünün minimum ömrünün saptanması bu 
açıdan önem kazanmaktadır. Ürün ömrünün belirlenmesi veya 
biçilen ömür içerisinde bütün fonksiyonlarını yerine getirme-
si üründen istenen temel özelliktir. Bu sebeple günümüz ürün 
geliştirme kavramında, taşıt, aks ve bileşenlerinin yorulma ve 
ömür kavramları ön plana çıkmış bulunmaktadır.

2. DAYANIM TESTLERİNİN 
OTOMOTİVDE ARAŞTIRMA 

GELİŞTİRME FAALİYETLERİNDEKİ 
ÖNEMİ

Taşıtların yorulmadan kaynaklanan ömürlerinin saptanması 
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Şekil 1.a) Tasarımın Bilgi Transferi, b) Dayanıma Etkiyen Parametreler
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amacına yönelik çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntem-
lerin en basiti, taşıtı belirlenen yol güzergâhlarında (müşte-
ri odaklı testler) öngörülen kilometre kadar yol kat edilmesi 
ile gerçekleştirilen testlerdir. Taşıtın karayollarında test edil-
mesi, basit olmasına rağmen oldukça zaman alıcı, pahalı ve 
tekrarlanabilirliği hemen hemen imkânsız bir süreçtir. Diğer 
bir test yöntemi, belirli yol kalitelerinden meydana gelen özel 
pistlerde taşıtın test edilmesidir. Bu şekilde zaman süreci belli 
ölçülerde azaltılmış olmakta, ancak bu yöntemde de gizlilik 
sorunu aşılamamaktadır (Şekil 2) [4]. Mevcut son yöntem 
gerçek yol verisi kullanmak suretiyle aracın laboratuvar or-
tamında test edilmesidir (Şekil 3). Günümüz otomotiv sana-
yinde gerçek yol verileri kullanılarak hızlandırılmış yorulma 

ömrü testleri ürün geliştirme aşamasında yaygın olarak uygu-
lanmaya başlamıştır. Ancak gerçek yol verisinin elde edilmesi 
ve buna ait teknik özelliklerin belirlenmesi hayli karmaşık ve 
ölçüm hatalarını da içeren bir faaliyettir. Yol kaplamalarının 
hem sayısal olarak ifade edilebilmesi ve belli standartlara 
göre tanımlanabilmesi hem de bazı bağıntılar yardımı ile ifa-
de edilebilmesi [5], yol sinyalinin teorik olarak üretimini de 
mümkün kılmaktadır.

Taşıt bir bütün olarak düşünülmekte ve istenilen ömür doğrul-
tusunda hareket edilerek hesaplamalar yapılmaktadır. Örneğin 
bir binek otosu için 300.000 km bir yorulma ömrü otomotiv 
üreticileri için global hale gelmiş bir değerdir. Bu değer, ticari 

vasıtalarda 1.000.000 km veya daha yüksek değerlere çıkabil-
mektedir. Bir taşıtın ömrünü belirleyebilmek için, o taşıttan 
beklenen özellikler önemli bir yer tutmaktadır. Bu taşıt bir 
arazi aracıysa, dağlık arazilerde ve düz yollarda gidecek şe-
kilde tasarımın oluşturulması gerekecektir. Dolayısıyla ömür 
hesaplamasında araca gelen yüklerin bu şartlar düşünülerek 
hesap edilmesi gerekecektir. Önceden de söz edildiği üzere; 
bir taşıtın geliştirme sürecindeki önemli bir kısmını oluştu-
ran dayanım test süreci, söz konusu taşıtın kullanım şartları 
ve aynı zamanda o bölgede veya ülkedeki yol şartlarına göre, 
genel olarak 3 farklı şekilde gerçekleştirilmektedir (Şekil 4):

1. Müşteri odaklı testler (Müşteri çevrimindeki taşıt testleri)
2. Kötü yol test pistindeki testler (Hızlandırılmış test parkuru)
3. Laboratuvar testleri (Hidrolik sarsıcılarda hızlandırılmış 

ömür testi)

Müşteri odaklı testler genelde bir ticari taşıt üreticisi için 1 
milyon kilometredir. Bu değer, ticari taşıt üreticisinin söz 
konusu taşıt için belirlediği ömürdür. Hedef, taşıtın güvenlik 
açısından önemli olan süspansiyon ve aks elemanlarının, bu 
süre içerisinde kırılmaması veya hasarlanmamasıdır. Genel-
de, bu elemanlarda çalışma şartları altında gerçekleşen kırıl-
malar yorulma hasarlarından kaynaklı yorulma kırılmalarıdır. 
Yorulma, bir makina parçasının, tekrarlı dinamik yüklerin 
etkisiyle statik dayanım sınırlarının çok altındaki zorlama 
koşullarında hasarlanmasıdır. Makina parçasının yorulma 
ömrünü, hasarlanmaya neden olan dinamik yüklerin tekrar 
sayısı ve genlik şiddetleri belirler. Yorulma ömrü ise, belirli 
şiddetteki dinamik yük genliklerinin tekrar sayısıdır [6]. Kötü 
yol test pistindeki testlerde ise esas hedef, test süresini kısalt-

maktır. Yukarıda söz edildiği gibi müşteri odaklı testlerdeki 1 
milyon hedef kilometresine ulaşılabilmesi için gerekli süre, 
genelde bir veya iki yıl olabildiğinden, kötü yol test pistlerin-
de bu süreyi altı aya kadar düşürebilmek mümkündür. Elde 
edilen en önemli kazanç ise, test süresinin kısaltılmasıdır. 
Laboratuvar testlerinde ise amaç, en kısa zamanda en doğru 
şekilde kıyaslanabilir ve tekrarlanabilir veriler veya sonuçlar 
elde edebilmektir. Örnek olarak burada sözü geçen dayanım 
test süresi 3-5 hafta arasında değişebilmektedir. 

Özetle, ömür testlerinde öngörülen; kullanım ömrü boyunca 
taşıt akslarının işletme şartları altındaki dayanıklılığın belir-
lenmesi ve yorulma açısından incelemesine ihtiyaç duyul-
maktadır.

3. DAYANIM TEST YÖNTEMİNİN 
OLUŞTURULMASI

Günümüzde daha konforlu, daha estetik, daha hafif, daha az 
yakıt tüketen, çevreyle daha barışık ve daha dayanıklı taşıtlar 
tasarlayabilmek için kapsamlı ve yeni teknolojiyi de içeren 
yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Taşıt aks ve süspansi-
yon parçalarının tasarımında yorulma ve ömür kavramları 
günümüz ürün geliştirme kavramında ön plana çıkmış bulun-
maktadır. Zira taşıtlar yolda seyir halinde iken aks ve diğer 
elemanları dinamik yüklere maruz kalmakta, bunun sonucun-
da da bazen yorulmaya bağlı hasarlar, öngörülen kullanım 
ömründen daha önce ortaya çıkabilmektedir. Bu amaçla, ta-
şıt aks ve diğer süspansiyon elemanlarının günümüze uygun 
tasarımında yol verilerinin kullanıldığı incelemelere, testlere 
ihtiyaç vardır. 

Bir taşıt aksının yorulmadan kaynaklanan ömrünün hesapla-
nabilmesi amacıyla ilk önce taşıtın normal işletme koşullarını 
tanımlayarak tasarım spektrumunun oluşturulması gereklidir. 
Söz konusu makina parçasına etki eden kuvvet, moment, ivme 
veya deplasman genliklerinin belirli bir zaman süresine göre 
istatistiksel dağılımı “Yükleme Kolektifi” olarak adlandırılır. 
Yorulma ömrü boyunca yükleme kolektifi az veya çok sayıda 
tekrarlanır. Belli bir zaman dilimi için elde edilmiş yükleme 
grafiğinden yararlanarak “yükleme birikim eğrisi” elde edilir. 
Bu eğri, ele alınan işletme zamanı içinde belirli bir seviyedeki 
yüklemenin, kendisinden yüksek olanlarla birlikte ne kadar 
sürdüğünü gösterir.

Tasarım spektrumu ise, taşıt üreticisinin işletme koşullarını 
tanımladığı parçaya belli bir zaman dilimi için elde edilmiş 
bir yükleme birikim eğrisidir.

Diğer önemli bir tanım ise test spektrumudur. Test spektrumu, 
yukarıda belirtilen tasarım spektrumunun laboratuvar testleri-
ne aktarılmasıdır. Bu işlemde, küçük yüklerin ihmal edilmesi 
ile birlikte orta büyüklükteki yüklerin çevrim sayısının arttı-
rılmasıdır (Şekil 5).

 

 
Şekil 3. Ticari Taşıt Üreticisindeki Test Merkezindeki Hızlandırılmış Laboratuvar Testi
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librasyon işlemi gerçekleştirilerek parça üzerine gelen kuv-
vetler ölçülmüştür. Tekerlekten yük ölçerler yardımıyla ekse-
nel, yanal ve dikey kuvvetler (Fx, Fy, Fz) ve bunlara karşılık 
gelen momentler (Mx, My, Mz) elde edilmiştir. Malzemede 
oluşan iç gerilmeleri bulmak için malzeme yüzeylerindeki 
“strain” (birim uzama-şekil değiştirme) değerleri ölçülmüş-
tür. Genelde malzeme yüzeyindeki, deneysel gerilme ince-
lemelerinde kullanılan noktasal ölçüm cihazına Strain-Gage 
adı verilir. Tekerlekten kuvvet-ölçerler, aralarında belirli açı 
bulunan 6 adet yük ölçerden oluşmaktadır. Tekerleğe gelen 
yükler, yük hücrelerinin aralarındaki açılar yardımıyla aşağı-
daki Şekil 10’daki gibi gösterilir ve aşağıdaki denklemler ile 
hesaplanır. Aşağıdaki denklemlerde α ile belirtilen tekerlek-
ten kuvvet-ölçerler üzerindeki yük hücreleri arasındaki açıyı 
tanımlar. Bununla birlikte d uzunluğu ise tekerlek yarıçapını 
belirtir [7].

Her bir yük hücresine ait kuvvet ve moment bileşenlerinin 
hesaplanması (Denklem 1-9);

Strain-Gage gibi algılayıcıların özel bir sinyal koşullamaya 
gereksinimi vardır. Ölçülecek bölgeye göre değişiklik gös-
teren düzlemsel gerilme-şekil değiştirme bağlantılarını elde 
edebilmek için, sinyal koşullamada değişik köprü-kablo 
bağlantılarına ihtiyaç vardır (örneğin; çeyrek, yarım veya 
tam köprü kablo bağlantıları). Süspansiyon elemanlarında, 
özellikle süspansiyon kollarında, Strain-Gage (SG) (birim 
uzama-şekil değiştirme elemanı) uygulamasından sonra ka-
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Şekil 5. Tasarım ve Test Spektrumu – Yükleme Birikim Eğrileri

Taşıtların ömürleri boyunca, farklı şartlarda kullanılanlar da 
olmakla birlikte, istatistikî olarak ortalama %60 iyi, %40 kötü 
yol şartlarına maruz kaldığı kabul edilebilir. Bu yaklaşım taşıt 
imalatı açısından genel bir yaklaşım olup, imalatçının veya 
tasarımcının o araçtan istediği özelliklere göre bu oranları de-
ğiştirmesi veya sınıflandırmayı çoğaltması mümkündür. Bu 
çalışmada tasarım spektrumu verileri Tablo 1’deki gibi kabul 
edilmiştir.

3.1 Ölçme Donanımının Kurulması ve Ölçüm Planı

Yukarıdaki tabloda belirtilen tasarım spektrumu verilerine 
göre müşteri odaklı testler gerçekleştirilmiştir. Müşteri çev-
rimindeki taşıt testlerinde toplamda 3664 km’lik kuvvet, 
moment, ivme ve yer değiştirme genlikleri ölçülmüştür. Öl-
çümleri gerçekleştirebilmek için ölçüm donanımlarının kalib-
rasyonu ve taşıta yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu ölçüm do-
nanımları arasında birçok algılayıcılar bulunmaktadır. Kuvvet 
algılayıcıları (yük hücreleri), birim şekil değişimlerini ölçmek 
için gerekli algılayıcılar (Strain-Gage), mesafe algılayıcıları, 
ivme-ölçerler gibi algılayıcılar aşağıdaki tablodaki (Tablo 2) 
verilmiştir. Taşıta yerleştirilmiş bu algılayıcılar ve bunları ta-
şıttaki yerleşim planı Şekil 6-10’da görmek mümkündür.

Yol Sınıflandırması,
Farklı Yol Kategorileri

Tasarım Spektrumu 
[%]

1-P Otoyol 10

2-PF Çok Şeritli Yollar 20

2-PN Asfalt Yollar 30

3-P Stabilize Yollar 20

4-P Şehir içi Ulaşım Yolları 15

5-P Şehir dışı Bağlantı Yolları 5

Toplam 100

Tablo 1. Tasarım Spektrumunu Oluşturan Veriler
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GÖVDE
Strain 

Gage`ler (SG)
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Diğerleri Yere Göre Hız Analog 1 km/h

Tablo 2. Taşıta Yerleştirilen Algılayıcılar

 

 
Şekil 6. Kuvvet Kalibreli Süspansiyon Kolları

 

 
Şekil 7. Tekerlekten Yük Ölçerler (Ön ve Arka Aks)

 

 
 

Şekil 8. Amortisörler (Kuvvet Kalibreli), Körük Taşıyıcısı 
Kuvvetleri (Bilezik Tipli Yük Hücresi) Şekil 9. Arka Aksa Ait Ölçüm Kanallarının Şematik Gösterimi
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Yük hücresine etkiyen eksenel tekerlek kuvveti,

                                                     (1)

Yük hücresine etkiyen dikey tekerlek kuvveti,

                          (2)

Yük hücresine etkiyen yanal tekerlek kuvveti (α açısından 
bağımsız),

             (3)

Toplam yanal tekerlek kuvveti,

                                         (4)

Eksenel yönde etkiyen tekerlek momenti,

             (5)

Dikey yönde etkiyen tekerlek momenti,

                          (6)

 

 

 Şekil 10. Tekerlekten Yük Ölçer (Kuvvetler ve Hesaplanan Momentler)

.cos .sin= α − αrz z xF F F

=ry yF F
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.cos .sin= α + αrx x zM M M

Yanal yönde etkiyen tekerlek momenti (α açısından bağım-
sız),

                          (7)

Eksenel yöndeki tekerlek momenti Fy ve Fz tekerlek kuvvetle-
rinin fonksiyonuna bağlı olarak,

             (8)

Yanal yöndeki toplam tekerlek momentinin Fx tekerlek kuv-
vetine göre değişimi,

                          (9)

Bu teorik hesaplar, tekerlekten kuvvet-ölçer içerisindeki veri 
toplama cihazına bütünleştirilmiştir. Böylelikle ölçümlerdeki 
ham verilere herhangi bir veri-manipülasyon işlemi gerçek-
leştirmeden, kuvvet ve momentler elde edilebilmektedir.

3.2 Müşteri Çevrimi Ölçümleri – Türkiye Ölçümü

Tasarım spektrumu verilerine göre müşteri odaklı testler ger-

.cos .sin= α − αrz z xM M M

=ry yM M

,  )(=x y zM f F F
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Şekil 11. Türkiye Ölçümü – Referans Müşteri Çevrimi

 
 Şekil 12. İstanbul Şehir İçi Ölçümü

.cos n .si = α + αrx x zF F F
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çekleştirilmiştir. Müşteri çevrimindeki taşıt testlerinde top-
lamda 3664 km’lik kuvvet, moment, ivme ve yer-değiştirme 
genlikleri ölçülmüştür.

Her taşıt üreticisi tarafından belirlenen referans müşteri, ta-
şıtın veya parçanın ömrü boyunca maruz kaldığı en yüksek 
dinamik yüklerin gerçekleştiği yol şartı ve kullanım koşulu-
dur. Bu çalışmadaki referans müşteri, söz konusu ticari taşıtın 
seyir halinde en yüksek gerilme genliklerinin gerçekleştiği 
Türkiye müşterisidir. Taşıt üreticileri tarafından referans müş-
terinin belirlenmesindeki 3 önemli parametre aşağıdaki gibi 
sıralanmıştır:
1. Taşıtın yüklenmesi (yolcu ve yükleme durumu)
2. Yol kalitesi
3. Seyir ve sürüş bicimi

Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü’nden alınan taşıt yo-
ğunluk haritalarındaki bilgiler ve satış sonrası hizmetlerin 

verileri neticesinde Türkiye ölçümü iki akslı bir şehirler arası 
otobüsü ile Şekil 11’deki gibi belirli yol güzergâhlarında ger-
çekleştirilmiştir. Taşıt izin verilen maksimum aks yüklerinde 
yüklenmiştir. İki akslı bir şehirler arası otobüsünün ön aksı 
bağımsız, arka aksı ise katı (rijit) bir akstır. 

Müşteri güzergâhında alınan ölçümlerde, aşağıdaki tabloda 
da (Tablo 3) görüleceği üzere yollar belirli sınıflara ayrılmış-
tır. Bu sınıflandırmaya göre, şehir içi yol tipine ait ölçüm-
ler İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. İstanbul şehir içi ölçüm 
güzergâhları da Şekil 12’de gösterilmiştir. Farklı karakterdeki 
yollardan alınan ölçümler sonrasında söz konusu ticari taşıt 
aksının yükleme birikim eğrisi oluşturulacaktır. 

3.3 Yol Verisini İnceleme Yöntemi

Elde edilen ölçümler neticesinde, veriler Şekil 13’teki akış 
diyagramında belirtilen yöntemler ile analiz edilmiştir. Tüm 
yol tipi, ilgili işletme şartları ve yükleme genliklerinin belir-
lenmesi için zaman bazındaki verilerin tek parametreli sayma 
yöntemlerinden Range-Pair ile kısmi yükleme birikim eğrisi 
(HBi) oluşturmuştur. Şekil 14’te ise Range-Pair sayma yönte-
mi (Genlik Çifti) ile oluşturulmuş ön sol tekerleğe ait eksenel 
yöndeki yükleme birikim eğrisi gösterilmektedir.

Range-pair bir sayma yöntemi olup, bu yöntem ile salınım 
bölgelerinin frekansını tespit edilir. Bir salınım bölgesi eş-
değer boyutlu pozitif ve negatif dönüşlere sahiptir. Eşdeğer 
salınımlar toplanıp, sonuç kümülatif frekans değişimi olarak 
temsil edilir.

Elde edilen kısmi yükleme birikim eğrilerinden tasarım spekt-
rumunu oluşturabilmek için doğrusal ekstrapolasyon (mate-

matikte dış değer biçmek) ve süperpozisyon matematiksel 
işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Doğrusal ektrapolasyon, bilinen bir yükleme birikim eğri-
sinin bir teğet doğrusunu oluşturup bu doğruyu bu sınırdan 
daha ileriye uzatmak suretiyle elde edilir. Doğrusal ektrapo-
lasyonun iyi sonuçlar vermesi şartları bilinen yükleme biri-
kim eğrisinin yaklaşık olarak doğrusal değişmeleri ve ekt-
rapolasyonun bilinen verilerden çok daha uzak olmamasıdır 
[8]. Süperpozisyon ilkesi, iki veya daha fazla doğrusal eks-
trapolasyonu gerçekleştirilmiş yükleme birikim eğrilerinin 
aritmetik toplamı olarak ifade edilir. 

Ölçülen yol verilerine bu matematiksel işlemler uygulanarak 
parçaya ait tasarım spektrumu oluşturulur. 

Yol verisinin incelenmesinde oluşturulan akış diyagramında 
da görüleceği üzere düzeltme faktörlerinin de hesaplanması 
gerekmektedir. Düzeltme faktörleri, farklı tekerlek kuvvet-
lerine ait tasarım spektrumlarının arasındaki matematiksel 
oran olarak tanımlanabilir. Bu sayede, dikey tekerlek kuv-
vetlerine ait yükleme birikim eğrisine göre değişken “bağıl 
tekerlek kuvvetleri yükleme birikim eğrisi” elde edilir. Tüm 
yükleme birikim eğrileri dikey tekerlek kuvvetine ait eğriye 
göre ayrıştırılmıştır (Normalizasyon) [9]. Doğrusal ekstra-
polasyon ve süperpozisyon sonucunda elde edilen yükleme 
birikim eğrilerinin hesaplanması ile normalizasyon işlemi 
(Denklem 10-14);

  

Sınıflan-
dırma Yol Tipi Uzunluk 

[km] Oran [%]

1-P Otoyol 732 20%

2-PF Çok Şeritli Yollar 2165 59%

2-PN Asfalt Yollar 406 11%

3-P Stabilize Yollar 258 7%

4-P Şehir İçi Ulaşım Yolları 76 2%

5-P Şehir Dışı Bağlantı Yolları 27 1%

Toplam 3664 100%

Tablo 3. Müşteri Çevrimindeki Ölçüm Yollarının Dağılımı

Şekil 13. Yol Verisinin İncelenmesinde Akış Diyagramı

 
 Şekil 14. Range-Pair Sayma Yöntemi ile Yükleme Birikim Eğrisinin Oluşturulması
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              (10)

             (11)

Farklı yol tiplerine ait yükleme birikim eğrileri, toplam (kü-
mülatif) tekrar sayısının aynı yol tipine ait ekstrapolasyon 
faktörü ile çarpımıyla elde edilir (Denklem 12),

                          (12)

Tasarım spektrumu, farklı yol tiplerine ait yükleme birikim 
eğrilerinin süperpozisyonu ile elde edilir (Denklem 13),

                                      (13)

Tekerlek kuvvetine ait birikim eğrilerinin düzeltme faktörü, 
farklı tekerlek kuvvet genliği çiftine ait tasarım spektrumunun 
maksimum dikey tekerlek kuvvet genliği çiftine ait tasarım 
spektrumu oranı ile elde edilir (Denklem 14),

                          (14)

burada;

ai : Ekstrapolasyon faktörleri
Ai : Toplam ekstrapolasyon faktörü
ti : Farklı yol tiplerine ait yükleme birikim eğrile-

rinin toplam (kümülatif) tekrar sayısı

tN : Toplam (Kümülatif) tekrar sayısı
B : Uyarı sinyaline ait genlik çiftleri (tekerlek 

kuvvetlerine ait genlik çiftlerinin değeri)
k : Toplam yol tipi
Hi (B, ti) : Farklı yol tiplerine ait yükleme birikim eğrile-

ri
H (B, tN) : Tasarım spektrumu
H (B, tN)FL,i : Farklı tekerlek kuvvet genliği çiftine ait tasa-

rım spektrumu 
H (B, tN)Fzmax: Maksimum dikey tekerlek kuvvet genliği çif-

tine ait tasarım spektrumu
fiFL : Tekerlek kuvvetine ait birikim eğrisinin dü-

zeltme faktörü

Aşağıdaki Tablo 4’te ekstrapolasyon faktörleri (ai) bulunmak-
tadır.

Doğrusal ekstrapolasyon ve süperpozisyon sonucunda elde 
edilen ve düzeltme faktörleri ile birlikte ayrıştırılmış (norma-
lizasyon) ön sol tekerleğe ait yükleme birikim eğrileri Şekil 
15'te görülmektedir.

Grafikte ön sol tekerlek için bağıl tekerlek kuvvetlerine ait 
yükleme birikim eğrileri görülmektedir. Buna göre, ön sol 
tekerlek göbeği üzerinden aksa gelen zorlamaların dağılımı 
bilinmektedir. Zorlanmalara ait bu dağılım, laboratuvar orta-
mında hidrolik sarsıcılar yardımıyla parça üzerinde de elde 
edilmeye çalışılacaktır.

Bu veriler ile birlikte, test spektrumunu oluşturmak için faz 
açısı (Φ)  da hesaplanmalıdır.

Faz açısı, birbiriyle aynı dalga şekli ve periyoda sahip iki dal-
ga arasındaki zaman farkına gecikme zamanı (τ) denilirse bu 
iki dalga arasındaki faz farkı (Φ); Φ = τ.ω olarak ifade edile-
bilir. Söz konusu faz farkı neticesinde, parça üzerinde farklı 
genlikte zorlanmalar meydana gelebilmektedir (Şekil 16-17). 
Ancak otomotivdeki tekerleğe gelen yükler neticesindeki aks 
ve aks elemanları üzerindeki dinamik, tekrarlı veya sürekli ol-

mayan (rastlantısal) zorlamalarda faz farkını elde etmek için 
literatürde bir çözüm yoktur. Bunun yerine bazı yaklaşımlar 
geliştirilmiştir.

Tekerlek kuvvetleri arasındaki faz açısının incelenmesi daya-
nım testleri açısından önemlidir. Yorulma teorisinde, bir ma-
kina parçasına etkiyen maksimum gerilme genliğinin artması 
parça ömrünü azaltmaktadır. Ölçülen tekerlek kuvvetleri la-
boratuvar ortamındaki hidrolik sarsıcılarda aks üzerine uygu-
lanacağından, kuvvetlerin aks veya tekerlek göbeği üzerine eş 
ya da farklı zaman sürelerinde etkimesi farklı test sonuçlarına 
sebebiyet verecektir. Bu nedenle faz ilişkisinin de incelenme-

1
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Yol Sınıflandırması,
Farklı Yol Kategorileri

Hedef Müşteri 
Çevrimi [%]

Hedef Müşteri 
Kullanımı [km]

Müşteri Çevrimi 
Ölçümü [km]

Ekstrapolasyon 
Faktörleri (ai)

1-P Otoyol 10 100000 732 137

2-PF Çok Şeritli Yollar 20 200000 2165 92

2-PN Asfalt Yollar 30 300000 406 739

3-P Stabilize Yollar 20 200000 258 775

4-P Şehir İçi Ulaşım Yolları 15 150000 76 1974

5-P Şehir Dışı Bağlantı Yolları 5 50000 27 1852

Toplam 100 1000000 3664 Ai = 273

Tablo 4. Ekstrapolasyon Faktörleri

 
 Şekil 16. Sinüs Uyarı Sinyallerinde Faz Farkı

 
 Şekil 17. Faz Farkının Önemi – İki Sinüs Dalgası

     →i iA a Ekstrapolasyon Faktörleri

   [ ]
   [ ]

 i
Hedef Müşteri Kullanm kma
MüşteriÇevrimiÖlçümü km  

 

    [ ]
   [ ]

 i
ToplamHedef Müşteri Kullanm kmA
ToplamMüşteriÇevrimiÖlçümü km  

 

( ) , ,    .=i i i i NH B t t a t

 
 Şekil 15. Bağıl Tekerlek Kuvvetlerine Ait Yükleme Birikim Eğrileri – Ön Sol Tekerlek

FL,XYZ - Tekerlek kuvvetleri - ön sol tekerlek

Toplam tekrar sayısı
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Faz farkı 45°olan iki sinüs dalgası

Faz farkı 90° olan iki sinüs dalgası
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zaman

Faz farkının önemi
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si gerekmektedir. Buna örnek olarak, Şekil 17’de iki farklı faz 
açısına sahip zaman sinyalinin aynı zaman süresindeki genlik 
değerlerinin faz açısına göre değişimi görülmektedir  [10].

Grafikte de görüldüğü üzere, farklı faz açılarına ait eş genlikli 
sinüs eğrilerinin ayni zaman diliminde yarattığı genlik değer-
leri birbirinden farklıdır. 

Söz konusu faz ilişkinin incelenmesi için korelasyon analizi 
yöntemi geliştirilmiştir.

Korelasyon analizi; dinamik, tekrarlı veya sürekli olmayan 
(rastlantısal) zorlamalarda tekerlek üzerinden ölçülen kuv-
vetler arasındaki ilişkiyi tanımlar. Korelasyon, iki rastlantısal 
değişken arasındaki doğrusal ilişkinin yönünü ve gücünü be-
lirtir. Genel olarak veri analizi kullanımda korelasyon, bağım-
sızlık durumundan ne kadar uzaklaşıldığını gösterir [11]. Aynı 
frekans ve eş genliğe sahip, fakat faz farkı olan iki zaman sin-
yalinin ilişkisinin faz açısına göre hesaplanması (Denklem 
15-16);
     
           (15)

           (16)

Burada;

A ve B: Genlik 

a/b =1 ise elips, a/b=2 ise parabol, Şekil 18’de farklı a ve b 
değerlerine karşılık gelen grafikler gösterilmiştir.

t: Zaman

δ: Faz farkı

H: Elipsin maksimum dikey yüksekliği

Y: Elipsin y eksenini kestiği nokta

Buna göre, tüm yol tiplerinde elde edilen tekerlek yüklerine 
ait korelasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Tekerlek kuvvet-
leri arasındaki ilişki tam olarak tanımlanamaması ile birlikte, 
faz açılarının rastlantısal olarak oluştuğu yani belirgin bir faz 
açısının olmadığı tespit edilmiştir (Şekil 20).

Müşteri çevrimindeki ölçüm yaklaşık 3000 km’lik bir öl-

çümdür. Bu ölçümde tekerleğe etkiyen maksimum kuvvet 
genlikleri taşıtın ön görülen 1.000.000 km içinde etkiyen 
maksimum genliklerden büyük olasılıkla düşük olacaktır. 
Taşıtın daha uzun kullanımında karşılaşabilecek kötü yol ka-
rakterlerinde oluşan bu kuvvet genliklerini Gumbel uç değer 
teorisi yöntemi ile istatistiki olarak modelleyip hesaplamak 
mümkündür. Gumbel uç değer teorisi, tekrarlanan örnekle-
melerdeki en küçük veya en büyük değerlerden oluşan rast-
gele değişkenlerin olasılık dağılımlarını göz önüne alan bir 
teoridir  [12].  

Müşteri çevrimi ölçümü süresinde her 100 km’de ölçüm dur-
durulup, kayıt altına alınmıştır. Her 100 km sonundaki ölçüm-
lerde elde edilen maksimum genlikler aşağıdaki gibi sıralan-
mıştır [13] (Şekil 21).

P, her bir ölçüm değerine ait olasılık değerinin hesaplanması 
(Denklem 17);

                             (17)

Burada;

i: ölçüm sırası

n: toplam ölçüm sayısı 

Logaritmik ortalama değerlerinin (logXmax) ve standart sapma 
verisinin (s) (Denklem 18-19) hesaplanması;

                          (18)

            (19)

Taşıtın ön görülen 1.000.000 km içinde oluşması beklenen 
maksimum kuvvet genliklerinin hesaplanması için önce ola-
sılık değerinin bulunması gerekir (Denklem 6);

             (20)

Hesaplanan olasılık değeri, birikimli normal dağılım grafiği 
üzerinden okunabilir. Burada Ai Tablo 4’te de belirtilen top-
lam ekstrapolasyon faktörüdür. Elde edilen veriler olasılık 
kâğıdına aktarılıp birikimli normal dağılım oluşturulur [14] 
(Şekil 22), bu dağılım, örnek olarak ön sol tekerlekte ölçülen 
kuvvet genliklerinin uç değerlerinin olasılık dağılımını ver-
mektedir. 
Grafikte de görüleceği üzere, 3000 km’lik ölçüm neticesin-
de elde edilen ön tekere ait eksenel kuvvetin genliği 21,9 kN 
iken, 1.000.000 km’lik kullanım veya ömür içerisinde taşıtın 
aksına etkimesi beklenen maksimum genlik, Gumbel uç de-
ğer teorisi yöntemine göre 29,3 kN olacaktır. Bu değer, tek-
rarlı dinamik yüklemeye göre tasarım kavramında oluşturul-
ması gereken test spektrumunu belirleyen diğer bir parametre 
olacaktır. 

( )sin ,     sin( )= + δ =x A at y B bt

( )sin  Φ = ±
Y
H

 
 

 
 Şekil 19. Korelasyon Grafikleri

(a) Faz farkı = 0°, (b) Faz farkı = 45°, (c) Faz farkı = 90°, (d) Faz farkı = 135°, (e) Faz farkı = 180°, (f) Faz farkı = 315°

 Şekil 18. Farklı a ve b Değerleri

 
 Şekil 20. Korelasyon Analizi Sonuçları – Müşteri Çevrimi Ölçümlerinde Faz Farkı Ölçümleri

 
 Şekil 21. Uç Değer Olasılık Dağılımı (Örnek)
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Yol verilerinin incelenmesi neticesinde elde edilen yükleme 
birikim eğrileri ve bunlara ait parametreler Tablo 5’te göste-
rilmiştir. Laboratuvarda taşıt testlerinin gerçekleştirilebilmesi 
için elde edilen bu parametrelerin, hidrolik test standındaki 
sisteme girilmesi gerekmektedir. Bunun neticesinde; yol öl-
çümünde elde edilen aks üzerindeki zorlanmalar, hidrolik 

sarsıcılar tarafından test standında tekrar oluşturulabilmek-
tedir. Elde edilen sonuçlar ışığında, tekerlek kuvvetlerinden 
yola çıkarak oluşturulan test spektrumuna ait yükleme birikim 
eğrisinin parametreleri yardımıyla laboratuvarda taşıt testleri 
gerçekleştirilir.

Test Spektrumu - Yükleme Birikim Eğrisi Parametreleri

Aks 
Tekerlek Yükle-
rinin Koordinat 

Sistemi

Maksimum Yük-
leme Genlikleri 

(Fmax)

Yükleme Gen-
liklerinin Tek-
rar Sayıları (H)

Kolektifinin Şe-
kil veya Form 

Parametresi (ν)

Tekerlek Kuv-
vetlerinin Faz 

Açısı (φ) 

Düzeltme Faktörleri 
(fi)

Müşteri Çevrimi Müşteri Çevrimi Müşteri 
Çevrimi

Test 
Pisti 
(PG)

Müşteri Çevrimi  
Test Pisti (PG)

Müşteri 
Çevrimi

Test Pisti 
(PG)

Ön Aks

Dikey 1,20 x FFz,max(PG) 20 x HPG,Fz 0,57 1,55

Tekerlek       
kuvvetleri ara-
sında herhangi 
bir baskın faz 

açısı bulunma-
maktadır.

1,00 1,00

Eksenel 0,86 x FFx,max(PG) 20 x HPG,Fx 0,53 1,20 0,28 0,41

Yanal 1,11 x FFy,max(PG) 14 x HPG,Fy 0,55 - 0,31 -

Arka 
Aks

Dikey 0,83 x FRz,max(PG) 20 x HPG,Rz 0,53 1,45 1,00 1,00

Eksenel 0,98 x FRx,max(PG) 20 x. HPG,Rx - 1,10 0,40 0,43

Yanal 1,35 x FRy,max(PG) 15 x HPG,Ry - 1,10 0,30 0,28

Tablo 5. Test Spektrumuna Ait Yükleme Birikim Eğrisi Parametreleri

4. SONUÇ

Günümüzde taşıtların geliştirme faaliyetlerinde yüksek da-
yanımlı parçaların yanı sıra, hafiflik ve konfor gibi diğer 
parametrelerin de gittikçe önem kazanması ile birlikte, ta-
şıt üreticileri de bu talepleri karşılayacak yeni yöntemlerin 
geliştirilmesine çalışmaktadır. Ürün geliştirme sürecindeki 
yöntemleri sürekli bu değişen talepleri karşılayacak şekilde 
geliştirilmesi de bazı çalışmaların yapılmasına olanak sağla-
maktadır. Bu çalışmada da ticari taşıtlarda kullanılan aksların 
işletme şartları altındaki yüklemelerin sistematik bir biçimde 
incelenip, yorulma dayanımını belirleyen parametreler açısın-
dan değerlendirilerek dayanım test yönteminin belirlenmesi 
ve iyileştirmesi amaçlanmıştır. 

Taşıt aks ve süspansiyon parçalarının, günümüzde tekrarlı di-
namik yüklemeye göre tasarımına uygun yol verilerinin kul-
lanıldığı incelemelere ve araştırmalara ihtiyaç vardır. Ömür 
ile ilgili dayanımının belirlenmesi amacıyla yapılacak araştır-
malarda kullanılacak yükleme değerlerinin belirlenmesi için 
gerçek yol ve kullanım şartlarında parçaya etki eden yükle-
melerin bilinmesi gereklidir. Söz konusu olan bu yüklemeler, 
yüklemelerin tekrar sayısı ve salınımların genlik çiftlerinin 
belirlenmesi ile birlikte, yükleme birikim eğrileri elde edilir 
ve laboratuvar ortamında da bu yüklemeler hidrolik sarsıcılar 
yardımıyla parça üzerinde tekrar oluşturularak ömür testle-
ri gerçekleştirilir. Müşteri odaklı ve kötü yol test pistindeki 
ölçümlerde akslar üzerinden elde edilen veriler, sistematik 
olarak yorulma dayanımı açısından incelenmiştir. Bu çalış-
mada oluşturulan veri inceleme yöntemi sonucunda, yükleme 
birikim eğrilerine ait parametreler hesaplanmıştır. Hesaplanan 
parametreler; maksimum yükleme genlikleri (Fmax), yükleme 
genliklerinin tekrar sayıları (H),tekerlek kuvvetlerinin faz açı-
sı (φ) ve düzeltme faktörleri (fi ) olarak özetlenebilinir. 

Hesaplanan düzeltme faktörleri incelenecek olursa, ön ve arka 
akstaki eksenel ve dikey tekerlek kuvvetleri arasında 2,5 ora-
nında bir değerin olduğu görülmektedir. Aks gövdesine etki-
yen dikey tekerlek kuvvetlerinin %40’ı eksenel kuvvet olarak 
aks gövdesine de etki etmektedir. Bununla birlikte yine aynı 
şekilde, yanal ve dikey tekerlek kuvvetleri arasında 3,3 ora-
nında bir değer hesaplanmıştır. Bu da, dikey tekerlek kuvvet-
lerinin %30’unun yanal tekerlek kuvveti olarak aks gövdesi 
üzerinde zorlanmalara neden olduğu şeklinde yorumlanabili-
nir. Gumbel uç değer teorisi yöntemine göre, müşteri çevrimi 
ölçümü neticesinde her bir tekerlekten elde edilen maksimum 
yükleme genlikleri, test pisti referans değerlerinden çok fark-
lılık göstermemektedir. Faz farkının incelenmesine yönelik 
çalışmalar neticesinde ise, tekerlek kuvvetleri arasında her-
hangi bir baskın faz açısı bulunmamaktadır. Aks gövdesi üze-
rindeki zorlanmaların, tekerlekten gelen uyarı sinyalleri ara-
sındaki ilişkiden bağımsız olduğu belirlenmiştir.

Sonuç olarak, aksların çalışma koşulları altında elde edilen 
yol verilerinin (müşteri çevrimi ölçümleri) incelenip bir da-
yanım test yöntemi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada 
hesaplanan parametrelerin, hidrolik test standındaki sisteme 
girilmesi ile birlikte aksların laboratuvar ortamında hızlandı-
rılmış ömür testlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.
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SEMBOLLER

ai Ekstrapolasyon faktörleri 

Ai Toplam ekstrapolasyon faktörü 

A Sinüs dalga genliği boyu

B Uyarı sinyaline ait genlik çiftleri (tekerlek kuv-
vetlerine ait genlik çiftlerinin değeri)

d Tekerlek yarıçapı

f Düzeltme faktörü

fiFL Tekerlek kuvvetine ait birikim eğrisinin düzelt-
me faktörü

Fmax Maksimim yükleme genlikleri

Fx  Eksenel tekerlek kuvveti

Fy  Yanal tekerlek kuvveti

Fz Dikey tekerlek kuvveti

Hi (B, ti) Farklı yol tiplerine ait yükleme birikim eğrileri

H (B, tN) Tasarım spektrumu

H (B, tN)FL,i Farklı tekerlek kuvvet genliği çiftine ait tasa-
rım spektrumu

H (B, tN)Fzmax Maksimum dikey tekerlek kuvvet genliği çifti-
ne ait tasarım spektrumu

H Yükleme genliklerinin tekrar sayıları

H Elipsin maksimum dikey yüksekliği

i Ölçüm sırası

k Toplam yol tipi

log X max Logaritmik ortalama değer

Mx Eksenel yöndeki tekerlek momenti

 
 Şekil 22. Birikimli Normal Dağılım – Ön Sol Tekerdeki Eksenel Kuvvet (Örnek)

PG: Test pistindeki referans değerlerdir.
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My  Yanal yöndeki tekerlek momenti

Mz Dikey yöndeki tekerlek momenti

n Toplam ölçüm sayısı

P Olasılık değeri

PG Test pisti

s Saniye

s Standart sapma verisi

SG Strain-Gage (birim şekil değiştirme elemanı)

ti Farklı yol tiplerine ait yükleme birikim eğrile-
rinin toplam (kümülatif) tekrar sayısı

tN Toplam (kümülatif) tekrar sayısı

Y Elipsin y eksenini kestiği nokta

α Tekerlekteki yük hücreleri arasındaki açı

τ Gecikme zamanı

δ Faz farkı

Φ Tekerlek kuvvetleri arasındaki faz açısı

ν Yükleme birikim eğrisi şekil parametresi
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