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Özet  

 

Bu çalõ mada, tek katmanlõ bir grafen tabakasõnõn atomsal temelli sonlu elemanlar modeli kullanõlarak kõrõlma 
davranõ õ incelenmi tir. Kullanõlan model, grafen tabakasõnõn dõ  kuvvetlerin etkisi altõnda, düzlemsel kafes yapõsõ 
gibi davrandõ õ varsayõmõna dayanmaktadõr. Atomlar arasõ ba lar, kiri  elemanlar kullanõlarak modellenmi tir. Kiri  
elemanlarõn parametreleri harmonik atomsal potansiyeller kullanõlarak bulunmu tur. Analizlerde hatasõz ve ortasõnda 
iki atom bo lu u hata bulunan tek katmanlõ grafen tabakalarõ incelenmi  ve karbon atomlarõ arasõndaki ba larõn 
do rusal olmayan davranõ õ, geli tirilmi  Morse atomlar arasõ potansiyel fonksiyonu kullanõlarak benzetilmi tir. 
Yapõlan analizler sonucunda, grafen tabakasõnõn kõrõlma birim uzama ve kõrõlma gerilmesi de erlerinin mevcut 
literatürdeki sonuçlar ile uyumlu oldu u görülmü tür. Mevcut model kullanõlarak, istenen her türlü kusurun etkisi 
incelenebilir. 
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G R  

1991 yõlõnda Lijima tarafõndan ark buharla tõrmasõ yöntemi ile çok katmanlõ karbon nanotüpün ke fedilmesiyle 
beraber [1], de i ik bilim dallarõndan birçok ara tõrmacõ karbon nano yapõlar ve bunlarõn uygulamalarõ hakkõnda 
çalõ maya ba lamõ lardõr. Karbon nanotüpün bu kadar ilgi görmesi, büyük oranda istenilen yapõsal mükemmelli in 
bile imine sahip olmasõndandõr. Bu bile im, mükemmel mekanik, termal ve elektriksel özelliklerden meydana gelir 
[2]. Grafen tabakalarõ karbon nanotüplerin birçok mükemmel özelli ine sahiplerdir [3-5]. Grafen, bir karbon 
allotropudur ve kovalent ba  ile ba lõ karbon atomlarõnõn bal pete i kristal kafes yapõsõ içinde sõkõca paketlendi i, tek 
atom kalõnlõ a sahip düzlemsel yapõdõr. Son zamanlarda, grafen tabakalarõnõn seri üretiminin ucuz yöntemler 
kullanõlarak ba arõlmasõyla birlikte [6], grafen nano yapõsõnõn birçok uygulamada kullanõmõ hõzla artmaktadõr.  

Grafenin mekanik özelliklerinin belirlenmesi, nanografen yapõlarõn tasarõmõ ve kontrolü için oldukça önemli ve 
yararlõdõr. Grafenin karakterize edilmesi için deneysel ölçümler ve hesaplamalõ yöntemler kullanõlmaktadõr. Deneysel 
olarak grafenin mekanik özelliklerinin elde edilmesi, yüksek maliyet ve nano boyutlarda ölçüm yapmanõn do urdu u 
zorluklar gibi dezavantajlardan dolayõ, günümüzde hesaplamalõ yöntemler önemli araçlar haline gelmi lerdir. 

Hesaplamalõ yöntemler, genel olarak atomsal ve sürekli ortamlar modelleme yöntemleri olmak üzere iki kategoride 
sõnõflandõrõlabilir. Atomsal modelleme yönteminde, ab initio ve klasik moleküler dinamik yöntemlerini içeren, 
kuantum mekanik yöntemleri kullanõlõr. Bu yöntemler kullanõlarak oldukça do ru sonuçlar elde edilebilmesine 
ra men, bu yöntemlerin hesaplama yükü çok fazladõr. Bu yüzden, pratikte sadece belirli sayõda atom içeren 
sistemlerde ve çok küçük zaman ölçeklerinde kullanõlabilirler [7-9]. Atomsal dünyadan alõnan bilgiler kullanõlarak, 



149

e de er moleküler-sürekli ortamlar mekani i modelleri kurulabilir. Bu sayede daha büyük boy ve zaman 
ölçeklerinde analizler yapõlabilir. Bu modelleme yöntemleri genel olarak, atomsal hesaplamalardan elde edilen 
sonuçlara göre geli tirilen belirli potansiyel fonksiyonlar ile hali hazõrda geli tirilmi  olan do rusal veya do rusal 
olmayan kiri , plak ve kabuk teorilerin birlikte kullanõlmasõna dayanõr [10-19].  

Bu çalõ mada ikili etkile imli geli tirilmi  Morse potansiyeli kullanõlarak, hatasõz ve ortasõnda iki atom bo lu u hata 
bulunan tek katmanlõ grafen tabakalarõnõn kõrõlma davranõ õ incelenmi tir. Atomlar arasõ ba lar kiri  elemanlarõ 
kullanõlarak modellenmi  ve ilgili parametreler küçük ekil de i imleri için kullanõlan ikili etkile imli harmonik 
potansiyel fonksiyonlarõ yardõmõyla, moleküler mekanik (MM) ve sürekli ortamlar mekani i modellerinin enerji 
e itli inden elde edilmi tir. Ba larõn do rusal olmayan özelli i yazõlan algoritma ile adõm adõm kiri  
parametrelerinin de i tirilmesiyle modele dahil edilmi tir. Yapõlan analizler sonucunda elde edilen sonuçlarõn 
mevcut literatürdeki sonuçlar ile uyumlu oldu u görülmü tür. 

 

TEK KATMANLI GRAFEN N KIRILMA MODEL   

Grafen tabakasõnõn büyük ekil de i tirme durumundaki davranõ õnõn modellenebilmesi için katõlõk matrisi 
yöntemi[11] ve ilerlemeli kõrõlma modeli [12] kullanõlmõ tõr. ki boyutlu hegzagonal kafes yapõsõ eklinde 
modellenen tek katmanlõ grafen tabakasõnõn e de er modeli ekil 1’de gösterilmi tir. Burada karbon atomlarõ 
arasõndaki ba larõ Euler-Bernoulli kiri  elemanlarõ ve karbon atomlarõ dü üm noktalarõ olarak benzetilmi tir. 
Kullanõlan kiri  elemanõnõn her bir dü üm noktasõ, x ve y yönlerinde yer de i tirme ve z-ekseni etrafõnda dönme 
olmak üzere toplam üç serbestlik derecesine sahiptir. 

   

ekil 1. E de er tek katmanlõ grafen tabakasõ modeli. 

 
Sayõsal olarak Euler-Bernoulli kiri  elemanlarõnõn katõlõk matrislerinin belirlenebilmesi için elemanlarõn elastisite 
modüllerinin (Ei), kesit alanlarõnõn (A), atalet momentlerinin (I) ve ba langõçtaki boylarõnõn (L) (ilk karbon-karbon 
atom ba  boyu) de erlerinin belirlenmesi gerekmektedir [20]. L, ba langõçta bilinen bir parametre olup 0.1421 nm 
de erine e ittir. 

Kiri  elemanlarõnõn bu bilinmeyen parametreleri, MM potansiyel enerji terimleri ile yapõsal mekanik potansiyel 
enerji terimleri arasõnda kurulan ba  ile elde edilebilir. Bu yakla õmda, ba  gerilme, e ilme ve burulma gibi 
potansiyel enerji terimlerinin birbirinden ba õmsõz olu u kullanõlarak; bu terimlerin moleküler ve yapõsal mekanik 
kar õlõklarõ birbirine e itlenir. ekil 2’de bazõ MM potansiyel enerji terimleri ekilsel olarak gösterilmi tir. 

 

ekil 2. MM potansiyel enerji terimleri: a) ba  eksenel gerilme, b) e ilme, c) iki düzlemli açõlõ burulma, d) düzlem 
dõ õ burulma, e) Van der Waals [11]. 

Karbon atomlarõKarbon karbon ba larõ

a

b

c
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Moleküler mekanikte, toplam potansiyel enerjinin genel ifadesi elektrostatik ve Van der Waals etkileri ihmal 
edilerek,  etkile imli ba larõn enerjileri toplamõ eklinde ifade edilebilir (Denklem 1). 
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Küçük ekil de i tirme yakla õmõna göre, MM’de potansiyel enerjilerin basit harmonik formlarõ, enerji terimlerini 
ifade etmek için yeterlidir.  
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Burada, rk k ve k  kuvvet alan sabitleri olup, r ,  ve  sembolleri sõrasõyla ba  boy de i imini, ba  e ilme 

açõsõ de i imini ve ba  burulma açõsõ de i imini ifade etmektedir.  

Yapõsal mekanikte, sabit kesitli bir kiri in yanlõzca çekme, e ilme ve burulma yükleme durumlarõ için potansiyel 
enerji ifadeleri sõrasõyla Denklem 5-7’de belirtilmi tir. 
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Burada A
U , MU ve TU  sõrasõyla çekme, e ilme ve burulma enerjilerini, L kiri  boyunu, A, kiri in kesit alanõnõ, E ve 

G sõrasõyla kiri in elastisite ve kayma modüllerini, I ve J, sõrasõyla alan atalet momenti ve alan polar atalet 
momentlerini,  L  eksenel ekil de i tirmeyi, B  toplam dönme açõsõnõ,   iki kiri  ucu arasõndaki izafi dönmeyi 

ifade etmektedir. 

MM ve yapõsal mekanik denklemlerinde benzer potansiyel enerji terimlerinin e itlenmesi ile a a õdaki ifadeler elde 
edilir. 
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Düzlem ekil de i tirme problemleri için Denklem 8’deki ilk iki terim kiri  rijitlik de erlerinin belirlenmesi için 
yeterlidir. Kiri in kesit alanõ dairesel ve kiri  boyunca de i medi i varsayõlarak ve Denklem 8 kullanõlarak a a õdaki 
ifadeler elde edilir. 
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Bu çalõ mada rk  ve k  sõrasõyla 
17

1052.6 nmN ve 
210

1076.8 radnmN  olarak alõnmõ tõr [11,21]. 

Yukarõda açõkça ifade edilen yakla õma göre grafenin sadece küçük ekil de i imi problemleri çözülebilir. Kõrõlma 
mekani i problemleri gibi büyük ekil de i imi problemlerinde bu yakla õm yeterli de ildir. Bu yüzden, büyük ekil 
de i tirme analizlerinde ikili etkile imli geli tirilmi  Morse potansiyel fonksiyonu [22], hatalõ grafenin tabakasõnõn 
kõrõlma davranõ õnõn incelenmesinde kullanõlmõ tõr. Geli tirilmi  Morse potansiyelinin, Brennner gibi çoklu-cisim 
etkile imli potansiyellere göre uygulanabilirli i daha kolaydõr ve literatürde sõklõkla kullanõlmaktadõr [12,13,23]. 

Geli tirilmi  Morse potansiyelinin ba  eksenel gerilme ve ba  e ilme terimleri sõrasõyla Denklem 10 ve Denklem 
11’de verilmi tir. 

1
2)(1 r

eeDrU          (10) 

 
4)(1

2
)(2

1
sextickkU        (11)       

       
Denklemlerde [22] ile aynõ parametreler kullanõlmõ tõr. Grafen tabakasõnõn kõrõlma davranõ õnda ba  e ilme gerilmesi 
teriminin de i iminin etkisi eksenel gerilme terimine göre çok küçük oldu undan [12], sadece e ilme terimindeki 
de i im dikkate alõnmõ tõr. Denklem 10’un türevi alõnarak gerilme kuvveti elde edilebilir. 
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ekil 3’de Denklem 12 kullanõlarak elde edilen kuvvet-birim ekil de i tirme e risi gösterilmi tir. ekilden de açõkça 

görülebilece i gibi kuvvet-birim ekil de i tirme e risi, artan birim ekil de i tirme de eriyle birlikte do rusallõktan 
oldukça uzakla maktadõr. Kõrõlma, ayrõlma enerjisinden ba õmsõz olup temel olarak büküm noktasõna (atomlar arasõ 
kuvvetin maksimum oldu u nokta) ba lõdõr ve potansiyelin bu noktadan sonraki de erleri kõrõlma için önemli 
de ildir [22]. Bu çalõ mada büküm noktasõ olarak %19 yüzde uzama de eri alõnmõ tõr. Bu de er geli tirilmi  Morse 
potansiyeli kuvvet- yüzde uzama e risinde, maksimum kuvvet de erine kar õ gelen yüzde uzama de erini ifade 
etmektedir. 
 

 

ekil 3. Geli tirilmi  Morse potansiyeli için kuvvet- yüzde uzama e risi. 

 
Geli tirilmi  Morse potansiyeli ile tanõmlanan karbon-karbon ba larõnõn do rusal olmayan davranõ õ, kiri  
elemanlara a amalõ yakla õm [12] kullanõlarak atanmõ tõr. Grafen tabakasõnõn bir ucundaki tüm dü üm noktalarõnõn 
serbestlik dereceleri sõnõrlandõrõlmõ , di er ucundaki tüm dü üm noktalarõna adõmsal olarak çok küçük yer 
de i tirmeler uygulanmõ tõr. Elemanlarõn ilk elastisite de erleri ekil 3’deki e rinin e iminden elde edilmi tir. Her 
bir adõmda her bir kiri  elemanõnõn elastisite modülü,  F/A  ifadesine e itlenerek bulunmakta ve bu süreç grafen 
tabakasõ kõrõlana kadar devam etmektedir.  Burada A kiri in kesit alanõ,  birim ekil de i tirme ve F Denklem 12 
kullanõlarak elde edilen kuvvet de erini ifade etmektedir. En yüksek do rulukta çözüm elde etmek için, de i ik yer 
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de i tirme adõmlarõ için yakõnsaklõk testi yapõlmõ  ve kullanõlabilecek en yüksek adõm seçilmi tir (Kõrõlma 
gerilmesinin yakla õk %2’si).  
 

 
ekil 4. Ortasõnda iki atom bo lu u hata bulunan tek katmanlõ grafen tabakasõ. 

 

Analizde kullanõlan ortasõnda iki atom bo lu u hata bulunan tek katmanlõ bir grafen tabakasõ ekil 4’de 
gösterilmi tir. Ayrõca sadece hatalõ bölge civarõ görünürlü ünün arttõrõlmasõ için aynõ ekilde gösterilmi tir. 
Analizlerde zigzag tipinde 8.12 nm geni lik ve 12.6 nm yükseklik ölçülerine sahip bir grafen tabakasõ kullanõlmõ tõr 
( ekil 4). Hatalõ grafen tabakasõ modeli toplam 4018 atomdan meydana gelmektedir. Grafen kõrõlma analizlerinin 
tümü MATLAB®’de yazõlan sonlu elemanlar yöntemi temelli programlar ile gerçekle tirilmi tir. 

ekil 5 analizler sonucu elde edilen, hatalõ ve hatasõz tek katmanlõ grafen tabakalarõna ait gerilme-birim uzama 
e rilerini göstermektedir. Birim ekil de i tirme =(L-L0)/L0 formülü kullanõlarak hesaplanmõ  olup; burada L0 ve L 

sõrasõyla grafen tabakasõnõn ilk ve son boyunu ifade etmektedir. Gerilme =Fg,/bt, formülü kullanõlarak hesaplanmõ  
olup; Fg, grafenin serbestlik dereceleri sõnõrlandõrõlmõ  alt kõsmõndan hesaplanan toplam eksenel çekme kuvvetini, b 
ve t ise sõrasõyla grafenin tabakasõnõn enini ve kalõnlõ õnõ ifade etmektedir. Tüm hesaplamalarda grafen tabakasõnõn 
kalõnlõ õ 0.34 nm olarak alõnmõ tõr.  
 

 

ekil 5. Hatalõ ve hatasõz tek katmanlõ grafen tabakalarõna ait gerilme-birim uzama e rilerini. 

 
Yukarõda anlatõlmõ  olan yükleme durumunda, hatasõz grafen tabakasõ yakla õk 150 GPa gerilme ve 0.16 birim ekil 
de i tirme de erlerinde; hatalõ grafen tabakasõ ise yakla õk 115 GPa gerilme ve 0.11 birim ekil de i tirme 
de erlerinde kõrõlmaktadõr. Beklenildi i gibi ekil 4’de A ve B harfleriyle gösterilen dikey elemanlar ilk olarak 
kõrõlmaktadõr. Literatürdeki de i ik tip hata formlarõ için elde edilen analiz sonuçlarõ ile bu çalõ mada bulunan 
sonuçlar Çizelge 1’de gösterilmi tir.  
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Çizelge 1. De i ik tip hata yapõlarõna sahip  karbon nanotüp ve grafen literatür çalõ ma sonuçlarõ. 

Yazar(lar) 
Kõrõlma Gerilmesi 

(GPa) 
Kõrõlma Yüzde 
Uzamasõ (%) 

Tip Yöntem 

Yu ve di erleri [24] 11 - 63 10 - 13 Nanotüp Deneysel 

Xiao ve di erleri [13] 83.3 - 85.9 9.8 - 11.0 Nanotüp Sayõsal 

Tserpes ve di erleri  [12] 92.7 - 112 13.1 - 16.7 Nanotüp Sayõsal 

Belytschko ve di erleri [22] 93.5 - 112 15.8 - 18.7 Nanotüp Sayõsal 

Zhang ve di erleri [25] 57.6 16.8 Grafen Sayõsal 

Tserpes ve di erleri [26] 92.44 - 100 11.51 - 15.75 Nanotüp Sayõsal 

Mielke ve di erleri [27] 65 - 101 8.7 – 15.3 Nanotüp Sayõsal 

Bu çalõ ma 115 11 Grafen Sayõsal 

 

Bu çalõ malardan aynõ tip hatalõ grafen tabakasõ için yapõlan Mielke ve di erlerinin [27] çalõ malarõnda yarõ deneysel 
kuantum mekanik ve moleküler dinamik yöntemler kullanõlmõ tõr. Yu ve di erlerinin [24] yaptõklarõ deneysel 
çalõ malarda ne kadar hata oldu u ve nasõl formda oldu u bilinmemektedir. Bu yüzden model do rulamasõ için tam 
olarak fikir vermemektedir. Literatürde grafenin kõrõlma davranõ õ ile ilgili çok az çalõ ma bulunmaktadõr.  Karbon 
nanotüp ile grafenin yapõlarõ benzer olup, karbon nanotüp, grafenin silindir eklinde sarõlmõ  hali olarak 
dü ünülebilir. Bu yüzden referans olarak genellikle karbon nanotüp çalõ malarõ alõnmõ tõr.  

 

SONUÇLAR ve ÖNER LER 

Bu çalõ mada, hatalõ bir grafen tabakasõnõn atomsal temelli sonlu elemanlar modeli kullanõlarak kõrõlma davranõ õ 
incelenmi tir. Analizlerde ortasõnda iki atom bo lu u hata bulunan tek katmanlõ bir grafen tabakasõnõn, hatasõz grafen 
tabakasõna göre yakla õk % 30 daha dü ük gerilme ve yakla õk % 45 daha dü ük birim ekil de i tirme de erlerinde 
kõrõldõ õ görülmü tür. Literatürde bulunan çalõ ma sonuçlarõ geni  bir aralõkta yer almakta ve grafenin kõrõlma 
davranõ õ ile ilgili deneysel ve sayõsal sonuçlar içeren literatür de çok az sayõda çalõ ma bulunmaktadõr. Literatürdeki 
mevcut çalõ malarla kar õla tõrõldõ õnda modelin tutarlõ oldu u görülmektedir. Kõrõlma gerilmesi de erinin literatür 
çalõ malarõnõn biraz üzerinde, kõrõlma birim ekil de i tirme de erinin ise literatür çalõ malarõ ile oldukça uyumlu 
oldu u görülmektedir. lerideki çalõ malarda de i ik tip hata yapõlarõna sahip grafen tabakalarõn kõrõlma davranõ õnõn 
incelenmesi ve mevcut model kullanõlarak, çok ölçekli bir modelleme yakla õmõ geli tirilerek daha büyük 
boyutlardaki sistemlerin davranõ larõnõn belirlenmesi hedeflenmektedir. 
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