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Özet: Sonlu elemanlar, sonlu farklar gibi metotlar kullanılarak yapılan analizlerde matris boyutları bilgisayar 
kapasitelerinin üzerinde olabilmektedir. Bu durumda lineer denklem takımlarının çözümü mümkün olamamaktadır. 
Bazı özel problemlerde matrisler bant matris olarak oluşmaktadır.  Bu özellik kullanılarak bu problemlere ait lineer 
denklem takımlarının çözümü mümkündür.  Bu çalışmada alt matrisleri de bant özellikte olan matrislerin özelliğinden 
faydalanılarak bu tür lineer denklem takımlarının çözümü için bir algoritma geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritma 
kullanılarak çok büyük boyutlardaki matrislerin sıkıştırılarak bilgisayarda oluşturulması ile lineer denklem takımlarının 
çözümü mümkün olmaktadır.  Geliştirilen bu program yardımıyla dört milyondan fazla bilinmeyeninin çözüldüğü 
uygulamalar yapılmıştır. 
 

Anahtar Sözcükler:  Lineer Denklem Takımı, Bant Matris, Sonlu Farklar Metodu. 
  
An Algorithm for Solving Linear Equation Systems where the Matrices have Sparse Banded Forms 

Abstract: In finite element, finite difference analyses the dimensions of matrices could be over the computer capacities, 
thus solution of linear equations can not be obtained.  In some special problems matrices have a banded form.  Due to 
this special matrices, the solution of these linear equations can be obtained.  In this study, using the specialties of 
banded matrices, where also the submatrices have  banded forms, an algorithm was developed in order to solve these 
linear equation systems.  Using this algorithm it is possible to store very large matrices in condensed form in computers 
and then to be able to solve the linear equation systems.  Using the developed computer program over four million 
unknowns are solved. 
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1. Giriş 

Yapı analizinde denge denklemleri, uygunluk 
denklemleri ve bünye denklemleri olmak üzere üç 
temel denklem kullanılır.  Bu denklemlerin çözümü 
için geliştirilen algoritmaların analiz üzerindeki etkileri 
büyüktür.  Analiz sonuçlarının doğruluğu ve 
güvenirliği her algoritma için değişebilir.  Büyük 
problemlerde denklem takımlarının çözümü için 
harcanan sürenin toplam analiz süresinin %20’si ile 
%50’si arasında olduğu tahmin edilmektedir [2]. 

[ ]{ } { }A x b=               (1.1) 

Lineer analiz için oluşturulan denklemler (1.1) 
ifadesindeki gibidir.  Bu denklem takımında [ ]A  ve 

{ }b  bilinenlerden, { }x  ise bilinmeyenlerden oluşur.  

Bilinenlerden oluşan [ ]A  katsayı matrisi simetrik, bant 

karakterli veya başka özelliklerde olabilir. 

Elde edilen bu denklemler nümerik bir metodla 
çözülmek zorundadırlar.  Bu tür denklem takımları 
doğrudan eliminasyon metodlarla veya iteratif 
metodlarla çözülebilir.  Doğrudan eliminasyon 
metodlardan bir tanesi de Gauss eliminasyon 
metodudur. 
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Gauss eliminasyonu ileri doğru eliminasyon işlemi ile 
başlar.  (1.2) ifadesindeki denklem takımlarında ilk 

olarak 1x  bilinmeyeni birinci denklem haricindeki 

diğer denklemlerden elimine edilir.  Bunun için; diğer 

denklemlerde bulunan 1x  bilinmeyeninin katsayısının 

ters işaretlisinin 11a ’e oranı ile ilk denklem çarpılır ve 

mevcut denklem ile toplanır.  Böylece denklemdeki 1x  

bilinmeyeninin katsayısı sıfır olurken diğer 
bilinmeyenlerin katsayıları ve karşı tarafta bulunan b 
değişmiş olur.  Burada diğer denklemlerden çıkartılan 
denklem satırı pivot satırı, bu denklemin köşegen 
elemanı ise pivot elemanıdır.  Daha sonra ikinci 
denklem satırı pivot satırı olur ve işlemler son satıra 
kadar devam eder.  İşlemler tamamlandığında elde 
edilen denklem takımı ilk denklem takımına özdeştir ve 

[ ]A katsayı matrisi üst üçgen hale gelmiş bir matristir.  

Bilinmeyen { }x  vektörü ise geriye doğru çözüm ile 

elde edilebilir [1]. 



 

2. Özellikli Bant Matrisine Sahip Çok Büyük Sayıda 
Bilinmeyeni Olan Denklem Takımlarının Çözümü 

Bu çalışmada çözülecek olan denklem takımlarının 
oluşturduğu katsayı matrisi özellikli bant matris 
şeklindedir.  Bu katsayı matrisi alt matrislerden oluşur 
ve bu alt matrisler de bant özelliğine sahiptir.  Katsayı 
matrisinin ilk m satırı ( )m m×  boyutundaki n adet alt 

matristen oluşmaktadır.  Bu birinci bloğun altında da 
benzer şekilde n adet matris blokları yer almaktadır, 
Şekil 1a.  Bu matris blokları, köşegen matris bloğunun 
solunda ve sağında ikişer matris bloğu dışında tüm 
elemanları sıfır olan matris bloklarından oluşmaktadır.  
Bu nedenle katsayı matrisi, boyutları  ( )m m×  olan 

beş matris bloğunun yan yana gelmesi ile oluşturulmuş 
ve alt alta n adet olarak sıralanmış halde, yani blok 
sıkıştırma yapılmış halde oluşturulabilir, Şekil 1b.  
Sıkıştırma yapılmış haldeki bu matrisin her bir matris 
bloğu da bant genişliği 5 olan bir bant karaktere 
sahiptir.  Blok sıkıştırma yapılan bu katsayı matrisine 
bir de kolon sıkıştırma yapılabilir.  Bu durumda katsayı 
matrisi 25 kolona ve ( )n m∗  satır sayısına sahip tam 

sıkıştırılmış matris haline gelir, Şekil 1c.  Elde edilen 

bu tam sıkıştırılmış katsayı matrisi bilgisayarda fiziksel 
belleğe yazılır. 

Sonuç olarak ( )n m n m∗ ∗×  boyutundaki bu kare 

katsayı matrisi, ( )n m× 25∗  boyutuna indirgenerek 

tam olarak sıkıştırılmıştır.  Katsayı matrisinin bu 
özelliğinden faydalanılarak çok büyük boyutlardaki 
matrislerin bilgisayarda oluşturularak çok büyük sayıda 

x�  vektörünün çözümü mümkündür.  Örneğin 
m = 2080 alınarak 4 milyon civarında x bilinmeyeni 
hesaplanabilmiştir.  Bu hesabın yapılabilmesi için tam 
sıkıştırılmış matrislerden blok olarak sıkıştırılmış 
matrisleri oluşturan ve Gauss eliminasyon metodunu 
bu blok olarak sıkıştırılmış matrislere uyarlayan bir 
bilgisayar programı geliştirilerek katsayı matrisleri üst 
üçgen matrisler haline getirilmiş ve bu üst üçgen 
matrislerin de yarım bant özellikleri kullanılarak 
Şekil 2’deki gibi blok sıkıştırılmış matrisler olarak 
bilgisayar belleğinde saklanması sağlanmıştır.  Daha 
sonra bilgisayarda saklanan bu blok sıkıştırılmış 
matrisler yine geliştirilen bir program yardımıyla 
okunarak x bilinmeyenleri sondan başa çözülmüştür. 

 

 

 

 

 

Şekil 1. a) ( )n m n m∗ ∗× (A) kare matrisi, 

 b) ( )n m 5 m∗ ∗× blok sıkıştırılmış (A) matrisi, 

 c) ( )n m 25∗ × tam sıkıştırılmış (A) matrisi. 
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Şekil 2. Yarım bant özellikli blok sıkıştırılmış  
üst üçgen matris. 

3. Örnek Çözüm 

Örnek olarak (Timoshenko ve Woinowsky-
Krieger,1959) kitabının 105. sayfasında yer alan 
sinüzoidal yayılı yük altında dört kenarından basit 
mesnetli izotrop kare plağın orta noktasının 0w  çökme 

değeri hesaplanmaktadır.  İzotrop plak malzemesinin 
elastisite modülü E, Poisson oranı ν , plak kalınlığı h, 
kare plağın uzunluğu a olarak kabul edilmektedir.  
Referansta aşağıdaki bilgiler verilmektedir. 
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(3.1) ifadesi (3.3)’de yerine konularak aşağıdaki tarif 
elde edilir. 
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(3.4) tarifindeki katsayıya orta noktanın boyutsuz 
çökmesi 0w  denilir ise aşağıdaki tarif elde edilir. 

0w 0.02802613=              (3.5) 

(3.5) tarifindeki orta noktanın boyutsuz çökme değeri 
ilgili referansın [3] sonucudur.  Yukarıda ele alınan 
izotrop plak problemi Şekil 3’teki problemdir. 

a

a

0w

h

 

Şekil 3. Sinüzoidal yayılı yüke sahip dört kenarından 
basit mesnetli kare plak örneği. 

 

Şekil 3’teki plak probleminin analizi için aşağıdaki 
plak denkleminin sınır şartlarına uygun olarak çözümü 
gerekmektedir. 
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(3.6) diferansiyel denklemi Şekil 3’teki plağın çeyreği 
kullanılarak sonlu farklar metodu ile çözülebilir.  Sonlu 

farklar ağ noktalarını elde etmek üzere plak ( )a / 2m  

boyutlarında bölünür.  Mesnet dışındaki ağ 
noktalarında (3.6) diferansiyel denklemi sonlu farklar 
metodu kullanılarak komşu ağ noktalarının düşey 
deplasmanları kullanılarak yazılırlar.  Bu şekilde 

çeyrek plak için 2m  sayısında lineer denklem yazılmış 
olur.  Bu denklemlerde bilinmeyenler ağ noktalarındaki 

0w  çökme değerleridir ve bunların sayısı 2m ’ye 

eşittir. 

Geliştirilen bilgisayar programı ile tüm ağ noktalarının 

0w  çökme değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır. 

( ) ( )
4

0
0 i j 0 i j 3

q a
w x , y w x , y

Eh
=             (3.7) 

(3.7) ifadesinde ( )i jx , y  ağ noktalarının 

koordinatlarıdır.  Bu ifadede ( )0 i jw x , y çökme 

değerleri, ( )0 i jw x , y  boyutsuz çökme değerleri 

cinsinden tarif edilmektedir.  Geliştirilen bilgisayar 

programı ( )a / 2  boyutunun m bölünme sayısına bağlı 

olarak (3.7) ifadesinde tarif edilen ağ noktalarının 
boyutsuz çökme değerlerini hesaplamaktadır.  Plağın 
orta noktasındaki boyutsuz çökme değerine ise 0w  

denilmektedir. 

Geliştirilen bilgisayar programı Tablo 1’de yer alan 
çözümleri vermiştir. 

 



 

m 0w  Bilinmeyen 
Sayısı 

%Hata 

10 -0.02814166 100 0.41222 
20 -0.02805497 400 0.10293 
30 -0.02803895 900 0.04576 
40 -0.02803335 1600 0.02577 
80 -0.02802794 6400 0.00649 

100 -0.02802729 10000 0.00417 
120 -0.02802694 14400 0.00292 
160 -0.02802659 25600 0.00166 
200 -0.02802643 40000 0.00108 
240 -0.02802634 57600 0.00076 
280 -0.02802628 78400 0.00056 
320 -0.02802624 102400 0.00042 
360 -0.02802621 129600 0.00032 

365 -0.02802622 133225 0.00035 
366 -0.02802612 133956 0.00000 
367 -0.02802620 134689 0.00027 
368 -0.02802619 135424 0.00022 
369 -0.02802617 136161 0.00017 
370 -0.02802616 136900 0.00013 

380 -0.02802621 144400 0.00029 
390 -0.02802617 152100 0.00017 
400 -0.02802605 160000 -0.00027 
500 -0.02802575 250000 -0.00132 

1000 -0.02799519 1000000 -0.11037 
1250 -0.02787256 1562500 -0.54795 
1500 -0.02762675 2250000 -1.42500 
1750 -0.02729706 3062500 -2.60139 
2000 -0.02643285 4000000 -5.68496 

Tablo 1. (m) bölüm sayısına göre ( 0w ) boyutsuz orta nokta 

çökme değerleri 
 

Tablo 1’de görüleceği üzere referansta orta noktanın 
boyutsuz çökme değeri (3.5) ifadesinde 0.02802613 
olarak verilmektedir.  Referansta 0w  çökmesinin 

işareti geliştirilen bilgisayar programındakinin tersi 
olduğundan (3.5) ifadesinde ( + ) olarak yer almaktadır.  
Referanstaki bu 0w  değerine ulaşmak için Tablo 1’den 

görüleceği üzere m = 366 olarak alınmaktadır.  Bu 
durumda bilinmeyen toplam ağ noktası çökme sayısı 
133956 olmaktadır.  Bu sayıdaki bilinmeyeni 
çözebilmek için geliştirilen bilgisayar programını 
kullanmak gerekmektedir.  Aksi takdirde mevcut 
bilgisayar imkanlarımız ile m 200=  için 40000 
bilinmeyeni bile çözebilmek ancak mümkün 
olabilecektir. 

4. Sonuç 

Geliştirilen bilgisayar programı kullanılarak 
Şekil 3’teki plak problemi için m sayısı artırılarak 
büyük lineer denklem takımları oluşturulmuş ve 

çözümleri yapılmıştır.  Bilinmeyen sayısı 610  
olduğunda % 0.11  hata ile, bilinmeyen sayısı 

62.25 10×  olduğunda %1.43  hata ile hesaplamaların 

yapıldığı Tablo1’de görülmektedir.  Bilinmeyen sayısı 

64.00 10×  olduğunda ise %5.69  hata ile 

hesaplamaların yapıldığı Tablo 1’den görülmektedir. 

Bu durumda yukarıdaki örnek probleme benzer plak 
problemlerinde m 1000=  olduğunda hassas çözümler 
elde edilebilecektir.  m 1500=  olduğunda ise %1.43  

hassasiyet ile mühendislik problemlerinin 
çözülebileceği anlaşılmaktadır.  Ancak m 2000=  
gerektiğinde çözüm hassasiyetinin mühendislik 
açısından oldukça kaba bir değer olan %5.69 ’a 

ulaştığı görülmüştür.  Bu gibi durumlarda çözümlerin 
hassas olmadığı kabul edilmelidir. 
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