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ÖZET 
 

Bu çalışmada hava platformlarına entegre edilmesi planlanan bir radar anten yapısının radar 
performansı açısından kritik öneme sahip 0-500 Hz arasındaki iki doğal frekansı, topolojik 
optimizasyon ve anten yüzeyine yerleştirilen destek elemanlarının tasarım optimizasyonu teknikleri 
kullanılarak maksimize edilmiştir. Her iki yöntem ayrı ayrı kullanılmış ve performansları 
karşılaştırılmıştır. İki yöntemin kullanım amacı da antenin, üzerine monte edildiği hava 
platformundan üzerine aktarılan 0-500 Hz frekans aralığındaki titreşim etkilerine vereceği yapısal 
titreşim cevabının en aza indirilmesidir.  Antenin belli yönlerdeki yüksek seviyeli titreşim cevapları 
radarın fonksiyonel çalışmasını olumsuz etkileyecektir. Bu çalışma kapsamında uygulanan yapısal 
optimizasyon teknikleri, kritik olduğu belirlenmiş yönlerdeki anten titreşim cevabına en çok katkı 
verebilecek doğal frekans ve biçim şekillerini mümkün olduğunca arttırmak için kullanılmıştır. Bu 
çalışma sonucunda antenin detay tasarımı optimizasyon sonuçlarına göre değiştirilerek, antenin 
yapısal titreşimlerinin radarın fonksiyonel çalışması üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmıştır. 
 

Anahtar Kelimeler: Radar Anten Yapısı, Titreşim, Topolojik Optimizasyon, Destek Elemanı, 
Sonlu Eleman Yöntemi. 
 
 

IMPROVING VIBRATION CHARACTERISTICS OF A RADAR ANTENNA 
STRUCTURE USING TOPOLOGY OPTIMIZATION TECHNIQUE AND STIFFENERS 

 
ABSTRACT 

 
In this study, two natural frequencies of the radar antenna structure to be integrated to an air 
platform, which are critical for radar performance between 0-500 Hz, are maximized by using 
topology optimization technique and layout optimization of the stiffeners that are attached to the 
antenna surface. These two techniques are performed separately and then their performances are 
compared. The purpose of using these two techniques is to minimize the structural vibration 
response to the vibration inputs between 0-500 Hz coming from the air platform on which the 
antenna is integrated. The higher vibration responses on specific directions have adverse effects on 
radar antenna performance. The structural optimization techniques performed in this study are used 
for maximizing the natural frequencies of the mode shapes which are highly contributing to the 
critical vibration response in specified directions. At the end of this study, the detailed design of the 
radar antenna structure is modified with respect to the optimum solution such that the adverse 
effects of the structural vibrations on the antenna are minimized. 

 

Keywords: Radar Antenna Structure, Vibration, Topology Optimization, Stiffeners, Finite Element 
Method. 

 
 
 
 

mailto:e144590@metu.edu.tr
mailto:gozgen@metu.edu.tr
mailto:ender@metu.edu.tr


15.  ULUSAL MAKİNA  TEORİSİ SEMPOZYUMU 
Niğde Üniv. Mühendislik Fakültesi 16 - 18 Haziran 2011 
 

2 
 

1. GİRİŞ 

Dinamik yapısal yer değiştirmelerin hava 
araçlarında bulunan antenlerin ve anten alt 
sistemlerinin çalışma performansı üzerinde 
ciddi olumsuz etkiler yaratabilecek olması 
sebebiyle özellikle mekanik titreşimlerin 
sebepleri ve anten sistemleri üzerine etkileri 
antenin detay tasarımı gerçekleştirilirken göz 
önüne alınması gereken konulardır. 
  
Mekanik titreşimler, anten üzerine 
yerleştirilmiş faz dizi elemanların konumlarını 
ve oryantasyonlarını değiştirebilir ki bu da 
antenin ışıma karakteristiğini olumsuz yönde 
etkiler ve antenin fiziksel doğrultu ekseninde 
hatalara yol açar [1]. Statik yer 
değiştirmelerin ve titreşimlerin anten 
performansına etkileri ve bu etkileri 
dengeleme teknikleri NATO Araştırma Görev 
Grubu’nda çalışılmıştır [2].  
 
Hava platformunda bulunan dairesel harekete 
sahip güç üreten ve aktaran alt sistemlerin 
oluşturduğu baskın titreşimler ile radar anten 
yapısının rezonans frekanslarının 
çakışmaması bir tasarım kriteridir. Genel 
olarak hava platformlarına entegre edilen 
sistemlerin maruz kaldığı geniş bant titreşim 
seviyesi Şekil 1’de de görüldüğü üzere 0-500 
Hz arasında oluşmaktadır [3]. Bu çalışmada 0-
500 Hz arasında baskın mekanik titreşimlerin 
oluşturduğu harmoniklerin 0-60 Hz arasında 
meydan geldiği varsayılmıştır. 
 
 

 
Şekil 1. Bir hava platformunun geniş bant titreşim 
seviyesi [3]. 
 
 
 
 

Harmonik frekanslardaki titreşimlerin 
seviyelerinin yüksek olduğu ve platformun 
harmonikleri ile platform üzerine entegre 
edilen antenin doğal frekanslarının çakıştığı 
durumlarda, antenden yansıyan sinyaller faz 
dizi elemanlarına harmoniklerdeki 
zorlamalardan oluşan deformasyondan dolayı 
farklı zamanlarda ulaşacağından radar anten 
sisteminin doğru bir şekilde çalışması 
olumsuz yönde etkilenecektir [4]. 
 
Bu bildiride anlatılan çalışmada genel bir faz 
dizi radarın yapısal tasarımı 0-60 Hz 
aralığındaki kritik doğal frekansları 
maksimize olacak şekilde ANSYS’in 
optimizasyon modülleri kullanılarak anten 
yüzeyine yerleştirilen destek elemanlarının 
optimum şekilde tasarımı ve topolojik 
optimizasyon tekniği kullanılarak 
değiştirilmiştir. Ancak, idealde istenilen 
durumun, radar anten yapısının doğal 
frekanslarının 0-500 Hz aralığının dışına 
ötelenmesi olduğu unutulmamalıdır. Antenin 
kritik doğal frekansları, antenin ışıma 
yüzeyine dik yönde yer değiştirmelerin baskın 
olduğu biçim şekillerinin doğal frekansları 
olarak belirlenmektedir. 
 
Daha önce konu ile ilgili yapılan çalışmada, 
bu bildirideki detaylı radar anten yapısından 
farklı olarak basit bir jenerik bir kutu 
kullanılmıştır [5]. Anılan çalışmadaki topoloji 
optimizasyonunda kullanılan tasarım alanları 
sezgisel olarak kutunun yanal ve taban 
yüzeyleri olarak seçilmiştir. Ayrıca bu 
bildiride sunulan çalışmada olduğunun aksine 
önceki çalışmada [5] sistemin toplam ağılığı 
ile ilgili bir kısıtlama tanımlanmamıştır. Bu 
bildirideki topolojik optimizasyon ve destek 
elemanlarının tasarım optimizasyonunda ise 
tasarım alanları sistematik olarak kritik biçim 
şekillerinde oluşan toplam mekanik şekil 
değiştirmelerden yola çıkılarak seçilmiş ve 
yapının toplam ağırlık artışı ile ilgili de bir 
kısıtlama getirilmiştir (orjinal yapının 
ağırlığının %20’si). 
  
2. RADAR ANTEN YAPISININ 
TİTREŞİM KARAKTERİSTİĞİ 

Bir hava platformundan gelen mekanik 
titreşimlerin radar anten yapısı üzerindeki 
etkisini görebilmek için antenin titreşim 
karakteristiğinin incelenmesi gerekmektedir. 
Bu çalışmada kullanılmak üzere Şekil 2'de 
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görüldüğü üzere dikdörtgen prizmalarından 
oluşan basit bir anten geometrisi 
kullanılmıştır.  Anteni oluşturan plakaların 
malzemesi alüminyumdur. Anten yapısının 
sınır koşulu olarak şaft bağlantı yerinin (bkz 
Şekil 2) tüm serbestlik dereceleri 
sabitlenmiştir. Tanımlanan bu yapı ANSYS 
programında sonlu elemanlar kullanılarak 
modellenmiştir. 

Yukarıda tanımlanmış olan jenerik radar anten 
yapısının Şekil 1'de verilen titreşim frekans 
aralığındaki (0-500 Hz) doğal frekansları 
Çizelge 1’de verilmiştir. Antenin 0-60 Hz 
aralığındaki kritik doğal frekansların (anten 
yüzeyine dik yönde yer değiştirmelerin baskın 
olduğu) biçim şekilleri ise Şekil 3’te 
gösterilmiştir. Çizelge 1’de görüldüğü üzere 
radar anten sisteminin ilk iki doğal frekansı 
entegre edildiği hava platformundan gelen 
baskın titreşimlerin(Harmonik frekansların) 
bulunduğu 0-60 Hz aralığında kalmaktadır. 
Bundan dolayı bu bildiride anlatılan yapılan 
optimizasyon çalışmalarında hedef fonksiyon, 
sistemin birinci doğal frekansı olarak seçilmiş 
ve bu değerin maksimize edilmesi 
hedeflenmiştir. 

 
Çizelge 1. Jenerik radar anten yapısının doğal 
frekansları. 

Biçim 
Şekli 1 2 3 4 5 

Frekans 
(Hz) 14.7 16.2 96.5 148.1 296.6 

      
Biçim 
Şekli 6 7 8 9 10 

Frekans 
(Hz) 300.4 320.0 322.5 372.8 409.0 

 
 
 
 

 
Şekil 2. Jenerik radar anten yapısı 

 
 
 
 

 
a) Birinci Biçim Şekli (14.7 Hz). 

 

 

 
b) İkinci Biçim Şekli (16.2 Hz) 

 

Şekil 3. Jenerik radar anten yapısının ilk iki biçim şekli 
 
 

3. RADAR ANTEN YAPISI ÜZERİNDE 
OPTİMİZASYON ÇALIŞMASI 

Anten yapısının doğal frekansları, antenin 
platforma entegrasyonu sırasında dikkate 
alınan frekans aralığının dışında kalır ise aynı 
frekans aralığında antenin platform kaynaklı 
titreşimlerinde rezonans davranışı 
gözlenmeyeceği için titreşim kaynaklı 
performans düşüşü de en az seviyede olması 
beklenebilir. Bu çalışmada hava platformuna 
entegre edilen radar anten yapısının radar 
performansı açısından kritik öneme sahip 0-
500 Hz arasındaki iki doğal frekansı, ANSYS 
programında topolojik optimizasyon  ve 
destek elamanı parametre optimizasyonu 
teknikleri ayrı ayrı kullanılarak maksimize 
edilmiştir. Topolojik optimizasyon sonuçları 
üzerinden ortaya çıkan malzeme dağılımı 
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parametre optimizasyonu ile bir aşama daha 
geliştirilmiştir. Bu çalışmaların detayları takip 
eden bölümlerde verilmiştir. 
 
3.1. Topoloji Optimizasyonu 

Topoloji optimizasyonu şekil 
optimizasyonunun özel bir durumudur. Belirli 
değişkenler (tasarım alanı), sınırlamalar ve 
hedef fonksiyon altında topolojik 
optimizasyon tekniği kullanılarak bir sistemin 
optimum tasarımı bulunabilir. Bu çerçevede 
topoloji optimizasyonunun amacı sistem 
içerisinde tanımlanmış tasarım alanını 
oluşturan malzemenin en iyi kullanım 
dağılımını bulmak olarak nitelendirilebilir. 
Malzeme dağılımını kontrol edebilmek için 
her bir sonlu elemanın kütle ve esneklik 
özelliklerinin seviyesini belirleyen bir çarpan 
olan “sözde yoğunluk” tasarım değişkeni 
olarak kabul edilir. 
 
Topolojik optimizasyonun uygulandığı 
tasarım alanını oluşturan her bir sonlu 
elemanın sözde yoğunluğu 𝜌𝜌𝑒𝑒  ile 
gösterilebilir. Optimizasyon sonucunda 
𝜌𝜌𝑒𝑒’nin 1’e yakınsanması ilgili elemanın 
tasarım alanı içerisinde malzemenin 
kullanılacağını,  0’a yakınsanması ise 
malzemenin kullanılmayacağını 
göstermektedir. Tasarım alanının seçimi 
yapılırken tasarım ile ilgili kısıtlar göz önüne 
alınmalıdır. Bu kısıtlardan en önemli iki tanesi 
yapıya topoloji optimizasyonu sonrasında 
eklenebilecek en fazla ağırlık ve eklenecek 
malzemenin konumlandırılabileceği 
bölgelerdir. 
 
Bu çalışmadaki radar anten yapısının 
maksimum ağırlık artışı çalışma performans 
kriterleri göz önüne alındığında yaklaşık 
olarak %20 olarak belirlenmiştir. Tasarım 
alanı seçilirken radar anten yapısının kritik 
olan biçim şekillerindeki von Mises gerinimi 
şekil dağılımına (bkz Şekil 4 ve Şekil 5) 
bakılmıştır.  
 
 
 

 
 

Şekil 4.Birinci biçim şeklinde oluşan von Mises 
gerinimi dağılımı. 

 

 
 

Şekil 5.İkinci biçim şeklinde oluşan von Mises gerinimi 
dağılımı. 

 
Maksimum von Mises gerinimlerinin oluştuğu 
bölgelerden yola çıkarak tasarım alanı 
seçilmiştir. Belirlenen tasarım alanı Şekil 6’da 
gösterilen mavi renkteki, et kalınlıkları eşit ve 
malzemesi alüminyum olan iki adet plakadır. 
Bu plakalardan biri Şekil 6’da görüldüğü 
üzere radar anten yapısının altında bulunan 
plakanın üst kısmına, diğeri ise alt kısmına 
yerleştirilmiştir. Tarif edilen tasarım alanı 
muhtemel tasarım alanlarından sadece bir 
tanesidir ve bu çalışmada kullanılarak 
üzerinde topoloji optimizasyonu yapılmıştır. 
Başka tasarım alanlarının seçilmesi 
mevcuttur, yazarların alternatif tasarım 
alanlarının kullanıldığı topoloji optimizasyonu 
çalışmaları devam etmektedir. 
 
 

 

 
Şekil 6. ANSYS’teki topolojik optimizasyonda 

kullanılacak tasarım alanı (mavi renkte). 



Baran, Özgen ve Ciğeroğlu 
 

5 
 

Optimizasyon değişkenleri (tasarım alanını 
oluşturan sonlu elemanların sözde 
yoğunlukları) ve hedef fonksiyon 
belirlendikten sonra tasarım alanında %30, 
%50 ve %75 hacim azalması koşulları için 
üç ayrı topolojik optimizasyon 
gerçekleştirilmiştir. Şekil 7’de tasarım 
alanında %30, %50 ve %75 hacim 
azaltmasının sağlandığı topolojik 
optimizasyon sonuçları (veya malzeme 
dağılımı) tasarım alanındaki üst plaka için 
görülebilir. Tasarım alanındaki alt plaka 
için topoloji optimizasyon sonuçları ise 
Şekil 8’de görülmektedir. Şekil 7 ve 8’e 
baktığımızda, birinci doğal frekansı 
maksimize edebilmek için tasarım alanında 
kullanılması gereken elemanlarla 
kullanılmaması gereken elemanları birlikte 
görmekteyiz. Kırmızı alanlar tasarım 
alanını oluşturan sonlu elemanlardan sözde 
yoğunluğu bire yakınsananlarını (𝜌𝜌𝑒𝑒≈1.0), 
mavi alanlar ise tasarım alanını oluşturan 
sonlu elemanların sözde yoğunluğu sıfıra 
yakınsananlarını (𝜌𝜌𝑒𝑒≈0) temsil etmektedir. 
Bu sonuçlara göre, jenerik radar anten 
yapısına monte edebileceğimiz 
güçlendirme yapıları (ek plakalar) Şekil 
9’da ki gibi oluşturulabilir. Jenerik anten 
yapısının orjinal tasarımına eklenecek bu 
güçlendirme plakalarının kalınlıkları 
topoloji optimizasyonunun başlangıcında 
kullanılan tasarım alanlarının kalınlığı ile 
aynıdır. Şekil 9’da verilen üç farklı set 
güçlendirilme plakaları ile  değiştirilmiş 
radar anten yapılarının doğal frekansları ve 
eklenenen plakalardan kaynaklanan toplam 
ağırlık artışları Çizelge 2’deki gibidir. 
Çizelge 2’den de görüldüğü üzere birinci 
doğal frekansı maksimize ettiğimizde en 
iyi sonucu %30 hacim azalma koşulu ile 
gerçekleştirilen topoloji optimizasyonu 
sonuçlarına göre tasarlanan güçlendirme 
plakaları vermiştir ve radar anten yapısının 
toplam ağırlık artışı %9.6 olmuştur. 

 

 

 

 

 

 
 

 
a) %30                         b) %50 

 

 
c) %75 

 
Şekil 7. %30 (a), %50 (b) ve %75 (c) hacim azalması 
koşulu ile gerçekleşen topoloji optimizasyon sonuçları 

(Üst plaka). 

 
 
 

 
 

 
a) %30                         b) %50 

 

 
c) %75 

 
Şekil 8. %30 (a), %50 (b) ve %75 (c) hacim azalması 
koşulu ile gerçekleşen topoloji optimizasyon sonuçları 

(Alt plaka). 
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a) %30 

 

 
b) %50 

 

 
c) %75 

 
Şekil 9. %30 (a), %50 (b) ve %75 (c) hacim azalması 

koşulu ile gerçekleşen topoloji optimizasyon sonuçlarına 
göre kullanılabilecek güçlendirme yapıları (mavi 

renkte). 

 

Çizelge 2. Radar anten yapısının doğal frekansları 

Biçim 
Şekli 

Jenerik 
Anten 

Güçlen-
dirilmiş 
Anten 
(%30) 

Güçlen-
dirilmiş 
Anten 
(%50) 

Güçlen-
dirilmiş 
Anten 
(%75) 

1 14.7 94 88.5 46 

2 16.2 99.5 92.2 59.4 

3 96.5 147.6 147.5 147.4 

4 148.1 296.6 296.6 296 
5 296.6 322.5 322.5 320.2 
6 300.4 345.6 342 322.6 
7 320.0 379.4 377.8 362.7 
8 322.5 404.7 401 372.8 
9 372.8 416 413 409.3 
10 409.0 > 500 489.4 417.6 

Toplam 
Ağırlık 
Artışı 
(%) 

- 9.6 7.2 3 

 
 
Şekil 9(a)’da  gösterilen ve %30 hacim 
azalması koşulu ile gerçekleşen topolojik 
optimizasyonun sonucunda oluşturulan  
güçlendirme plakalarının et kalınlıkları 
radarın toplam ağırlık artışını %20 verecek 
şekilde yeniden optimize edilebilir. Bunun 

için ANSYS’in tasarım optimizasyon (design 
optimization) modülü kullanılmıştır. Bu ikinci 
optimizasyon aşamasında kullanılan bağımsız 
değişkenler Şekil 10’da, optimizasyon 
sonuçları ise Çizelge 3 ve Çizelge 4’te 
verilmiştir. Burada hedef fonksiyon olarak ilk 
aşamada gerçekleştirilen topolojik 
optimizasyon çalışmasında olduğu gibi birinci 
doğal frekansın maksimizasyonu seçilmiştir. 
Çizelge 3’te alüminyum güçlendirme 
plakalarının normalize edilmiş et kalınlıkları 
verilmiştir. Buna göre başlangıçtaki 
güçlenedirme plaka et kalınlıkları (Çizelge 
3’te %100 olarak belirtilmiştir) tasarım 
optimizasyonu sonucunda  %44 ve %318’lik 
değerleri almıştır. İkinci aşama olarak 
gerçekleştirilen bu optimizasyon uygulaması 
sonucunda alt plakanın iç ve dış yüzeylerine 
eklenen güçlendirme plakalarının kalınlıkları 
Çizelge 3’te verildiği şekilde değiştirilmiş ve 
radarın bu son tasarım konfigürasyonundaki   
doğal frekansları da Çizelge 4’teki gibi 
olmuştur. 

Radar anteni üzerinde gerçekleştirilen topoloji 
optimizasyonu çalışmasını özetlemek 
gerekirse birinci doğal frekansı maksimize 
edebilmek için gerçekleştirilen topoloji 
optimizasyonu sonucunda elde edilen 
malzeme dağılımına göre kullanılan 
güçlendirme plakaları, maksimum ağırlık 
artışına ulaşmak için plakalarının 
kalınlıklarının tasarım değişkeni olarak 
tanımlandığı ikinci bir optimizasyon 
aşamasından geçirilmiştir. Bunun sonucunda 
da jenerik radar anten yapısının kritik olan ilk 
iki doğal frekansı yaklaşık olarak 10 kat 
ileriye ötelenmiştir ve hava platformundan 
gelen mekanik titreşimlerin yarattığı 
harmoniklerin baskın olduğu 0-60 Hz aralığı 
dışında kalmıştır. Böylece bu aralıkta anten 
titreşimleri rezonans davranışı 
göstermeyeceğinden dolayı anten üzerinde 
titreşim kaynaklı bir performans düşüşü  
olabildiğince aza indirilmiş olmaktadır. Bu 
iyileştirmeleri gerçekleştirmek için radarın 
son tasarımındaki ağırlık artışının radarın 
orjinal tasarımının ağırlığının % 20’sini 
geçmemesi hedeflenmiştir. Ağırlık artışındaki 
bu kriter bir sonraki bölümde anlatılan ve 
topoloji optimizayonu uygulaması için aynı 
hedefe sahip destek elemanı optimizasyonu 
uygulaması için de geçerlidir. 
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Şekil 10. ANSYS programında kullanılan tasarım 

değişkenleri. 

 

 
Çizelge 3. Parametre optimizasyon sonuçları. 

 İlk Değer Son Değer 
t1 %100 %44 
t2 %100 %318 

Toplam Ağırlık 
Artışı (%) 9.6 19 

 

 
Çizelge 4. Tasarım optimizasyonu sonucunda elde 
edilen güçlendirilmiş sistemin doğal frekansları. 

Biçim 
Şekli 1 2 3 4 5 6 7 8 

Frekans 
(Hz) 147 162 172 296 322 328 374 408 

 

3.2. Destek Elemanı Tasarım 
Optimizasyonu  

Bir çok mühendislik uygulamalarında ince 
plakaların dayanım/ağırlık oranını ve yük 
taşıma kapasitesini arttırmada kullanılan 
destek elemanlarının literatürde, sistemin 
dinamik davranışını iyileştirmek amacıyla da 
kullanıldığı görülmektedir [6-7]. 
 
Destek elemanları profil tiplerine göre ikiye 
ayrılmaktadır. Bunlardan biri kapalı profil 
(kutu, kapalı-C profil gibi) diğeri ise açık (T, 
I, C, U profil gibi) profildir. Kapalı profiller 
açık profillere göre daha dayanıklı yapısal 
özellik göstermektedir [8]. Bu çalışmada 
malzemesi alüminyum olan kapalı-C profil, 
kolay imal edilebilirliği göz önünde 
bulundurularak, radar anten yapısının kritik 
doğal frekanslarını öteleyebilmek için 
seçilmiştir.  
 
Destek elemanları bu çalışmada, ANSYS’in 
tasarım optimizasyon modülü kullanılarak 
radar anten yapısının kritik doğal frekanslarını 
maksimize etmek amacıyla kullanılmıştır. 
Destek elemanları “BEAM189” kiriş elemanı 
kullanılarak modellenmiştir. 

 
Destek elemanlarının radar anten yapısı 
üzerine yerleştirilebileceği alan seçilirken 
topoloji optimizasyonunda olduğu gibi 
sistemin kritik biçim şekillerindeki maksimum 
toplam şekil değiştirmelerin oluştuğu bölge 
dikkate alınmıştır. Bununla birlikte, topoloji 
optimizasyonu sonucunda elde edilen 
optimum malzeme dağılımından da yola 
çıkılarak tasarım optimizasyonunda Şekil 8’de 
gösterilen alan, destek elemanlarının 
yerleştirilebileceği bölge olarak seçilmiştir. 
Bu bölgeye yerleştirilen destek elemanlarının 
gösterimi ve kullanılan destek eleman tipi 
Şekil 11’de görülmektedir. Şekil 11’den de 
anlaşılacağı üzere bu çalışmada “C” tip destek 
elemanı kapalı konumda ( bkz Şekil 11 (b)) 
kullanılmıştır.   
 
Destek elemanları Şekil 11(a) ve Şekil 
12(a)’da gösterildiği gibi x ve y eksenlerine 
paralel ve birbirine dik olacak şekilde radar 
anten yapısına yerleştirilmiştir. y eksenine 
paralel yerleştirilmiş destek elemanlarının 
arasındaki mesafe s1 bağımsız değişkeni, x 
eksenine paralel yerleştirilmiş destek 
elemanlarının arasındaki mesafe ise s 
bağımsız değişkeni olarak tanımlanmış ve 
Şekil 12(a)’da gösterilmiştir. Bununla birlikte 
bu bildiride kullanılan profilin tasarım 
değişkeni olarak destek elemanının genişliği 
(w1),  yüksekliği (w2) ve et kalınlığı (t) 
tanımlanmış ve Şekil 12(b)’de gösterilmiştir. 
 
Destek elemanlarının sayısı aralarındaki 
mesafeye ve genişliklerine bağımlı olarak 
tanımlanmıştır. Örneğin y eksenine paralel 
yerleştirilmiş destek elemanlarının sayısı 
“a/(s1+w1)” bağıntısından yola çıkılarak 
belirlenmiştir. 
 
Tasarım değişkenlerine optimizasyona 
başlamadan önce verilen ilk değerler w2 
değişkenine göre normalize edilerek Çizelge 
5’te verilmiştir. ANSYS’te hedef fonksiyon 
olarak sistemin birinci doğal frekansını 
maksimize etmek ve optimizasyonun sınır 
değişkeni olarak da radar anten yapısının 
maksimum toplam ağırlık artışı (%20) 
seçildikten sonra gerçekleştirilen destek 
elemanı tasarım optimizasyonunun w2 
değişkenine göre normalize edilmiş sonuçları 
Çizelge 5’te verilmiştir. Bu sonuçlara göre 
güçlendirilmiş sistemin doğal frekansları ise 
Çizelge 6’da görülmektedir. 
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Destek elamanı tasarım optimizasyonu 
sonucunda sistemin kritik doğal frekansları 
hava platformundan gelen mekanik 
titreşimlerin yarattığı harmoniklerin baskın 
olduğu 0-60 Hz aralığı dışında kalmıştır.  
 
 

 
Şekil 10. Tasarım optimizasyonunda destek 

elemanlarının yerleştirilebileceği alan (mavi renkte). 

 

 

 
a)                                               b) 

Şekil 11. Destek elemanlarının radar anten yapısı 
üzerinde gösterimi (a) ve ”C” tip destek elemanının 

konum detayı (b). 

 

 

 
     a)                                            b) 

Şekil 12. Destek elemanlarının konumu (a), profil 
tasarım değişkenleri (b). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Çizelge 5. Destek elemanı tasarım optimizasyon 
sonuçları. 

 İlk Değer Son Değer 
w1  %150 %277 
w2  %100 %590 

t  %10 %25 

s %100 %110 

s1 %100 %170 
Toplam Ağırlık 

Artışı (%) 3 19.9 

 
 
Çizelge 6. Destek elemanlarının tasarım optimizasyonu 
sonucunda elde edilen güçlendirilmiş sistemin doğal 
frekansları. 

Biçim 
Şekli 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frekans 
(Hz) 117 131 148 296 322 324 338 374 409 

 

 

4. DEĞERLENDİRMELER 

ANSYS’te yapılan her iki optimizasyon 
uygulaması neticesinde faz dizi anten 
sisteminin doğal frekansları, hava 
platformunun yarattığı titreşim 
harmoniklerinin baskın olduğu 0-60 Hz aralığı 
dışına ötelendiği görülmüştür.  

Topoloji optimizasyonu sonucunda sistemin 
kritik doğal frekanslarını maksimize 
edebilmek için tanımlanan tasarım alanını 
oluşturan malzemenin optimum dağılımı 
bulunmuştur. Bu çalışma neticesinde sistemin 
ilk iki doğal frekansı yaklaşık olarak 10 katına 
çıkartılmıştır. Destek elemanlarının optimum 
tasarım optimizasyonunda ise sistemin kritik 
doğal frekansları ise yaklaşık olarak 8 katına 
çıkartılmıştır.  

Bu çalışmadaki radar anten yapısı üzerindeki 
optimizasyon çalışması neticesinde doğal 
frekans maksimizasyonu için topoloji 
optimizasyon tekniği kullanımının destek 
elemanlarının optimum tasarımından daha 
etkili olduğu görülmüştür. 

 

5. SONUÇ 

Bu çalışmanın sonucunda topolojik 
optimizasyon tekniği ve destek elemanlarının 
optimum tasarımı kullanarak bir radar anten 
yapısının fonksiyonel performansı açısından 
problem yaratabilecek olan kritik doğal 



Baran, Özgen ve Ciğeroğlu 
 

9 
 

frekanslarının, hava platformunun titreşim 
harmoniklerinin baskın olduğu 0-60 Hz aralığı 
dışına ötelendiği görülmüştür. Bu iki 
yöntemin, sistemin tespit edilen doğal 
frekanslarının ilgilenilen frekans aralığı (0-
500 Hz ) dışına atabilme potansiyeline sahip 
olduğu gösterilmiştir. Anten sisteminin kritik 
doğal frekanslarının istenilen geniş bant 
titreşim frekans aralığı (0-500 Hz) atılması bu 
çalışmada mümkün olmamıştır. Fakat radar 
anten yapısının toplam ağırlığında veya 
güçlendirme için kullanılan malzemenin 
cinsinde bir esnekliğe gidildiği takdirde kritik 
doğal frekansların geniş bant titreşim frekans 
aralığı (0-500 Hz) dışına atılmasının mümkün 
olacağı değerlendirilmektedir.  
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