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MEKANİZMA TEKNİĞİ (7. Hafta) 

Mekanizmaların Sayısal ve Programatik Analizi 

Buraya kadar olan kısımda mekanizmaların üzerindeki tüm uzuvların konum, hız ve ivmelerini analitik yöntemlerle bulmuş 

olduk. Hesapladığımız değerler mekanizmanın fotografının çekildiği bir anlık konumundaki değerlerdir. Oysa mekanizmalar 

hareket halindedir. Her değişen konumda hız ve ivmeler farklı olabilir. Tüm hareket boyunca hız ve ivmelerin bulunması için 

her açı yada konumdaki değerlerin hesaplanması gerekir. Buda ancak analitik formülleri program yazarak denemek mümkün 

olacaktır. Tüm açılardaki hız ve ivmeler bulunduğunda istenen uzvun grafiklerini çizmekde mümkün olabilecektir. Aynı 

zamanda mekanizmanın hareket simulasyonuda mümkün olacaktır.  

Kinematik analiz yaparken herhangi bir paket programda kullanılabilir. Bu konuda Ansys programı hertürlü hesaplamayı 

yapmak için uygundur. Burada öncelikle kinematik analiz yapacağımızdan Ansys içerisindeki “Rigid Dynamics” modülünü 

kullanacağız. Bu modül sayesinde her uzvun konum hız ve ivmelerini hesaplayacağız.  

Sonuç olarak her üç hesaplama türünü de kullanarak değerleri birbiri ile karşılaştırıp değerlendirme yapacağız. 

Ansys Rigid Dynamics kullanarak Mekanizmaların Kinematik Analizi 

Daha önceden analitik olarak çözdüğümüz Krank Biyel mekanizmasını Ansys ile çözelim 
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Sonuçları Analitik yöntemle elde ettiğimiz değerlerle karşılaştıracak olursak Piston için doğrusal hız ve ivmeler şu şekilde 

idi. 

 Analitik Yöntem Sayısal Yöntem (Ansys) 

Pistonun Hızı (Krank 30 açıda iken) v4=-14,47 m/s -14,472 m/s 

Pistonun İvmesi (Krank 30 açıda iken) a4=-4600 m/s
2
 -4600,2 m/s

2
 

C# Programlama ile Mekanizmaların Kinematik Analizi ve Simulasyonu 

Mekanizmanın çizimlerinde ve grafiklerini oluşturmada yardımcı olabilecek bazı komutlar aşağıda verilmiştir.  

Çizim Programı 
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using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace WindowsFormsApplication12 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

        Graphics grafik; 

        int Sayac; 

        string CizimModu=null; 

        int X1 = 0; 

        int Y1 = 0; 

        int X2 = 0; 

        int Y2 = 0; 

 

        Pen Kalem = new Pen(System.Drawing.Color.White, 1); 

 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            grafik = pictureBox1.CreateGraphics(); 

 

     

        }  

    

 

        private void pictureBox1_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

            lblX.Text = e.X.ToString(); 

            lblY.Text = e.Y.ToString();  

        } 

 

        private void pictureBox1_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e) 

        { 

   

                if (Sayac == 0) 

                { 

                    X1 = e.X; 

                    Y1 = e.Y; 

                    grafik.DrawLine(Pens.Yellow, X1 - 5, Y1, X1 + 5, Y1); 

                    grafik.DrawLine(Pens.Yellow, X1, Y1 - 5, X1, Y1 + 5); 

                    Sayac = Sayac + 1; 

                } 

                else if (Sayac == 1) 

                { 

                    X2 = e.X; 

                    Y2 = e.Y; 

                    grafik.DrawLine(Pens.Yellow, X2 - 5, Y2, X2 + 5, Y2); 

                    grafik.DrawLine(Pens.Yellow, X2, Y2 - 5, X2, Y2 + 5); 

 

                    if (CizimModu == "Line") 

                    { 

                        grafik.DrawLine(Kalem, X1, Y1, X2, Y2); 
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                    X1 = X2; 

                    Y1 = Y2; 

                    } 

                    else if(CizimModu == "Rectangle") 

                    { 

                        //Ödevde her yönden dikdörtgen çizimi tamamlanacak. 

                        int Genislik = X2 - X1; 

                        int Yukseklik = Y2 - Y1; 

                        grafik.DrawRectangle(Kalem, X1, Y1, Genislik, Yukseklik); 

                        Sayac =0; 

                    } 

                    else if (CizimModu == "Circle") 

                    { 

                        int R =Convert.ToInt32(  Math.Sqrt((X2 - X1) * (X2 - X1) + 

(Y2 - Y1) * (Y2 - Y1))); 

                        X1 = X1 - R; 

                        Y1 = Y1 - R; 

                        int W = 2 * R; 

                        int H = 2 * R; 

 

                        grafik.DrawEllipse(Kalem, X1, Y1, W, H); 

                        Sayac = 0; 

                    } 

 

 

                } 

            

   

 

        } 

 

        private void btnLine_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

        CizimModu = "Line"; 

            Sayac = 0; 

        } 

 

 

        private void btnRectangle_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            CizimModu = "Rectangle"; 

            Sayac = 0; 

        } 

 

        private void btnCircle_Click_1(object sender, EventArgs e) 

        { 

            CizimModu = "Circle"; 

            Sayac = 0; 

        } 

 

        private void beyazToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Kalem.Color = Color.White;    

        } 

 

        private void kırmızıToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Kalem.Color = Color.Red;   

        } 

 

        private void maviToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            Kalem.Color = Color.Blue;   

        } 
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    } 

} 

 

 

Grafik Çizme Programı 

 

 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

 

namespace WindowsFormsApplication25 

{ 

    public partial class Form1 : Form 

    { 

        public Form1() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        Graphics CizimAlani; 

 

        Pen Kalem = new Pen(System.Drawing.Color.Yellow, 1); 

        Pen Kalem2 = new Pen(System.Drawing.Color.Red, 1); 

 

 

        private void btnLine_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            CizimAlani .DrawLine(Kalem, 0, 0, 200, 100); 

        } 

 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            CizimAlani = pictureBox1.CreateGraphics(); 

 

        } 

 

        private void btnGrafik_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
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            int x, y, X, Y; 

 

 

            CizimAlani.DrawLine(Kalem2, 0, 200, 400,  200); 

            CizimAlani.DrawLine(Kalem2, 200, 0, 200, 400); 

 

 

            for (x = -100; x < 100; x++) 

            { 

                y =-( 3 * x * x * x/100 + 50); 

 

                X = x + 1; 

                Y =-( 3 * X * X * X /100 + 50); 

 

                CizimAlani.DrawLine(Kalem, x+200 ,y +200 , X+200, Y+200); 

 

            } 

        } 

    } 

} 

 

 


