


YAPISAL ANALİZ
SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (FEM)
Sonlu Elemanlar Yöntemi, mühendislik problemlerine 
ve matematiksel fiziğe ait sorunlara dijital modeller 
ile çözümler sunan numerik bir yaklaşımdır. Analitik 
çözümlerin yeterli olmadığı karmaşık geometrilerin 
yüklemeler ve çevresel faktörler altında maruz kaldığı 
etkilerin incelenmesini sağlamaktadır. Analize sunulacak 
olan geometriler, bağımsız küçük elemanlar şeklinde 
modellenmektedir ve uygulanan yükler altındaki 
davranışları incelenmektedir. Bu yöntem ile birlikte statik 
ve dinamik yapısal analizler, termal analizler, burkulma 
analizleri, zamana bağlı analizler, titreşim analizleri gibi 
çeşitli yaklaşımlar yapılmaktadır.

Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yükler altında 
oluşan deformasyonlar, malzeme karakterizasyonu, 
malzemelerin dayanımı, yorulma ömürleri, yaşanan 
termal değişiklikler, çatlak oluşumları vb. durumlar 
üzerine matematiksel yaklaşımlar yapılmaktadır. 
Böylece ürünün bilgisayar ortamında tasarlanması ile 
birlikte istenilen performansın ve malzeme ömrünün 
sağlanması, olası sorunların önüne geçilmesi, tasarımlar 
üzerinde optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmesi ve 
gerçek zamanlı etkilerin sanal ortamda takip edilmesi 
sağlanmaktadır.

Bu yöntem sayesinde üretilecek parçaların prototipe 
ihtiyaç duyulmadan maruz kalacağı yükler altındaki 
davranışlara göre üretilmesi sağlanmaktadır. Böylece 
hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edilmiş olur 
ve üretilecek parçanın optimum şekilde tasarlanması 
sağlanmaktadır.

KATI PARÇACIK AKIŞ  ANALİZİ
AYRIK ELEMANLAR YÖNTEMİ (DEM)
Ayrık Elemanlar Yöntemi (Discrete Element Method) 
ile birlikte parçacık akış süreçlerinin endüstriyel 
uygulamalarda yarattığı problemlere çözümler 
bulunmaktadır. Parçacıklar ile etkileşimde bulunan tüm 
süreçler tekil parçacık düzeyinde ele alınmaktadır. Ayrık 
Elemanlar Yöntemi kullanılarak ekipmanların taşıma, 
kırma, eleme, öğütme vb. iş akışı süreçleri boyunca 
parçacık etkileşimleri sonucu maruz kaldığı hasarlar 
incelenmektedir.

Farklı türden malzemelerle gerçekleştirilen kalibrasyon 
deneyleri ile birlikte gerçek hasarlar sonucu ortaya çıkan 
sorunlar için tesislere özel çözümler üretilmektedir. 
Tesislerden çıkan cevherlerin yüzeyler ile etkileşimlerini 
belirlemek için eğik düzlem testi, geri sıçrama katsayısı 
testi, ağırlık düşürme testi, aşınma testi ve parçacıklar 
arası etkileşimin bilgisayar ortamındaki kalibrasyonu için 
yığın açısı testleri gerçekleştirilmektedir.

Cevherler ile ilgili yapılan kalibrasyonların ardından maden 
ocağı tesislerine özel, parçacıklarla etkileşimde bulunan 
tüm maden ekipmanlarının çalışma koşullarına göre 
sistem ve tasarım optimizasyonları gerçekleştirilmektedir. 
Ekipman bakım süreleri üzerinde öngörüde bulunarak 
ne zaman yedek parça temini gerçekleştirilmesi 
gerektiği konusunda destek verilmekte, iş akış sürecinin 
tamamen durmasının önüne geçerek bakım masrafları 
düşürülmekte ve böylece üretim verimliliğini arttırmak 
için çözümler sunulmaktadır.
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KATI PARÇACIK AKIŞ 
ANALİZİ İLE

●EKİPMAN ÖMÜR TAYİNİ

●BAKIM ONARIM MASRAFLARININ DÜŞÜRÜLMESİ

●SİSTEM VE TASARIM OPTİMİZASYONLARI

●PARÇACIK AKIŞ PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ

●ÜRETİM VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

●TESİSLERE ÖZEL ÇÖZÜMLERİN SAĞLANMASI

YAPISAL ANALİZ İLE

●LINEAR VE NON-LINEAR MUKAVEMET 
ÇÖZÜMLEMELERİ

●LINEAR VE NON-LINEAR DİNAMİK ÇÖZÜMLEMELERİ

●HAREKETLİ MEKANİZMALARIN ANALİZİ

●MALZEMELERİN YORULMA ÖMÜRLERİ ÜZERİNE 
YAKLAŞIMLAR YAPILMASI

●BURKULMA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

●MALZEMELERİN TİTREŞİM HESAPLAMALARI

●TERMAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ

●ÇATLAK OLUŞUMU VE İLERLEMESİNİN BELİRLENMESİ



AŞINMA ANALİZİ

KIRILMA ANALİZİ

TERMAL ANALİZ

MUKAVEMET ANALİZİ

ÇATLAK ANALİZİ

KALİBRASYON TESTLERİ

 KATI PARÇACIK AKIŞ 
SİMÜLASYONLARI

TİTREŞİM ANALİZİ
   




