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G I R I S 

Çekilmiş doğal dişlerin ~Umüniln ve komşu dokuların ye

rini alan ve yapay aygıtlar olarak tanımlanan tam protezlerde 

çiğneme basıncı, yapay dişler ve kaide plağı aracılığı ile 

mukoza ve kemik dokusuna iletilir. Bu ileti mekanizmasının 

sağlıklı olabilmesi ve canlı dokularda patalojik ve dejenera

tif değişikliklere neden olmaması icin esas olarak iki şey 

söz konusudur: 

Bunlardan birincisi hastaların genel sağlık durumları 

ve dengeli beslenmeleri ile ilgilidir. Bu konular daha cok 

tıp doktorlarının ve beslenme uzmanlarının işidir. 

İkincisi ise doğrudan doğruya diş hekimlerinin uğraşı 

alanına giren bir dizi işlemleri kapsar. Bu işlemlerin başın

da en önemli nokta spesifik çiğneme basıncını azaltabilmek ve 

adezyon kuvvetini arttırabilmek icin protez kaide plağının 

mümkün olduğu kadar geniş yapılması ve altındaki dokularla 

net ve kesin temasının sağlanabilmesidir. Ancak bu durumda da 

cevre dokularının fonksiyonel hareketlerinin kısıtlanmaması 

gerekir. Daha sonra her okluzal durumda balanslı bir okluzyon 

ve artikulasyon elde ederek çiğneme basıncının alveol kretle

ri üzerinde eşit ve homojen dağılabilmesini mümkün kılabilmek

tedir. 

Çiğneme basıncının alveol kretleri üzerinde eşit ola

rak dağılmaması demek, öncelikle aynı basıncın protez kaide 
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plağı içerisinde ve belirli bölgelerde yoğunlaşması demektir. 

Bu durum aşırı olduğu takdirde kaide plağında deformasyonlara 

ve kırıklara bile neden olabilir. Ayrıca fizyolojik tolerans 

sınırlarını aş an basınçlar alttaki canı ı dokularda bazı. pato

lojik sonuçlar doğurabilir. Böylece tam protezlerde çiğneme 

basıncının eşit ve homojen olarak dağılması sadece protezin 

başarısı açısından değil, aynı zamanda ağızdaki destek doku

larının devamlılıklarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmele

ri açısından da önemlidir. 

İşte bu durum araştırıcıları gerilim "stress" konusu 

ile karşı karşıya getirir. 

Genel anlamda ve mühendislik dalında gerilim, daha çok 

inşaatlarda ve köprü yapımlarında kuvvetlerin yoğunlaştığı 

alanların analizi ve bu yoğunlaşmaya engel olabilmek i~in ya

pılan dizayn değişiklikleri bakımından önemlidir. Aynı şekil

de ağız içindeki sabit ve müteharrik apareylerde de gerilimin 

yoğunlaştığı bölgelerin incel~nmesi ve buna uyguri olarak yapı

lacak değişiklikler büyük önem taşır. 

Şimdiye kadar dişhekimliğinin çeşitli dallarında ve 

daha çok sabit protetik apareylerde yapılan bu tür çalışmalar, 

son yıllarda tam protezlerde de araştırıcıların ilgisini çeker 

gibi gözükmektedir. 

Biz de böyle bir çalışmaya yönelik olarak tam protez

lerde kaide plağına gelen basınçları, stress analiz yöntemle

rinden birisi olan 3-boyutlu fotoelastik yöntemle araştırdık. 

Uygulanan basınçların, damak şekilleri değişik olan kaide 

plaklarındaki yoğunlaşma miktarının ve bölgelerinin saptana

bilmesi konusunda bir çalışma yaptık. 

Ayrıca farklı noktalardan uygulanan kuvvetler karşı

sında kaide plaklarında meydana gelen gerilim miktarında bir 
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değişiklik olup olmadığını da inceledik. Böylece yükün daha 

homojen olarak dağılabilmesi ve gerilimlerin belirli bir böl

gede yoğunlaşmaması için bilinen klasik modelaj şeklinin de

ğiştirilip değiştirilmemesi konusunda pratik bilgiler üretme

ye çalıştık. 
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GENEL BiLGiLER 

,, 
Bir tam protez, eksik-tüm doğal dişlerin ve komşu do

kuların yerini alan ve hasta tarafından takılıp çıkartılabi

len bir protez türüdür(27,26,67). Günümüzde dişhekimliğinde 

ve özellikle koruyucu dişhekimliğinde büyük aşamalar elde 

edilmiş olmasına karşın diş çürükleri ve periodontal hasta

lıkların nedenleri tümüyle tanımlanamamış ve çareleri de bu

lunamamıştır. Bu da dişlerin ve destek dokularının hala kay

bolma tehlikesi ile karşı karşıya olduklarını gösterir. 

Dişlerin tümü kaybedilmişse veya doğumsal olarak yok

sa, yerleri çiğneme sisteminin işlevini yüklenen bir tam 

protez ile doldurulmalıdır. Çiğneme fonksiyonu, b~şka bir de

yimle yemek yiyebilmek bu tür protezler için birincil amaçtır. 

Diğer amaçlar arasında estetiğin sağlanması, konuşma bozuk

luklarının düzeltilmesi, geri kalan destek dokularının sağlık 

ve devamlılıklarının korunması ve tüm bunlara bağlı olarak 

hastaların psikolojik rehabilitasyonlarının sağlanması gelmek

tedir(l4). 

Genel anlamda tam protezler 3 yüzey gösterir(20). Bu 

yüzeylerin sınıflandırılması fonksiyonlarına bağlıdır ve her

bir yüzeyin yapacağı belirli ve farklı ödevleri vardır: 

Cilalı yüzeyler dil, dudak ve yanaklara gerekli yerle

ri hazırlar ve bu organlar fonksiyon sırasında cilalı yüzey

lere dayanarak protezin yerinde durmasına yararlar. 
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Çiğneme yüzeyi yapay dişlerin okluzal yüzeylerinden 

oluşur ve karşıt dişlerle temas ederek kas kuvvetl~rinin pro

tez kaide plağı yoluyla kemik dokusuna iletilmesini sağlar. 

Çiğneme fonksiyonunu yerine getiren esas yerler burasıdır. 

Ölçü yüzeyi ise proteze, dokuların üzerinde oturabil

mesi için bir destek yüzeyi oluşturur. Bu yüzey kaide plağı

nın iç yüzeyidir ve protezin oturduğu alanın negatif bir şek

lini verir. Kuramsal olarak protez kaide plağı protezin tu

tunmasını sağlayan fiziksel kuvvetlere yardımcı olabilmesi ve 

basınçların eşit bir şekilde dağılımını sağlayabilmesi için 

destek dokuları ile devamlı ve tekdüze temas halinde bulunma

lıdır(5,19). Bu şekildeki homojen temas destek dokularının 

sağlık ve devamlılıklarının korunmasına yardım edebilir, re

zorpsiyon 6nlenir ve bu da, protezin amaçlarından en 6nemli

sidir. 

Şüphesiz rezorpsiyon olayı bu kadar basit de değildir. 

Turfaner(69) henüz aydınlığa kavuşmadığı bilinen bu konu ile 

ilgili olarak şu g6rüşleri ileri sürmektedir: "Kemik dokusu

nun ve onun biyolojik faaliyetlerinde rol oynayan değişimle

rini etkileyen fizyolojisinin, patolojisinin protetik fakt6r

ler ışığında g6zden geçirilmesi ile ancak tam protezler al

tındaki kemik rezorpsiyonlarının sorumlu unsurları ayırtedi

lebilir". 

Fakat genel olarak protez açısından fonksiyonel kuvvet

lerin her tarafta eşit ve homojen olarak da~ılımı arzulanan 

birşeydir. Bu durum sağlanabilse bile, bazan hastaların genel 

sağlığı ve beslenme yetersizlikleri nedeniyle destek dokula

rının dejeneratif değişikliklere uğraması mümkündür. 

Tam protezler altındaki kemik dokusunun atrofi paterni 

ve kuvvetlerin dağılımı hakkında yeterli bilgilerimiz yoktur. 

Birincil basınç alan b6lgeler olarak bilinen belirli alanlar 

fonksiyonel basınçları çok iyi karşılayabilecek bir yapıy~ 
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sahiptirler. Bu alanlar mikroskobik olarak incelendiğinde, 

genel olarak resilient ağız mukozası ile kaplı yoğun kortikal 

kemik tabakaları görülür. Kalan diğer alanlar ise ya ikincil 

basınç alan b6lgelerdir veya basınç1arın dışında kalan alan

lardır. Bu alanlar fonksiyonel yüklere daha az veya hiç des

tek olmama eğilimindedirler(38). 

Alveol kretleri üzerinde belirli b6lgelerin histolojik 

yapıları basınçları daha iyi karşılamaya g6re düzenlenmiş ol

masına karşın, basıncın yine de eşit ve homojen olarak dağı

lımı kemik dokusunun sağlığı açısından büyük 6nem taşır. İşte 

bu durum araştırıcıları gerilim konusu ile karşı karşıya ge

tirir. 

"Stress" genel tıp açısından bir "tehlike reaksiyonu" 

na n~den olan herhangi bir durumu tanımlamak için kullanılan 

bir deyimdi~(56). Kimyasal, mekanik, termal, radyasyon, sis

temik (diyet, endokrin) veya zararlı bir etkiye karşı ruhi 

bir reaksiyona neden olabilir. Selye(59) bu tehlike reaksiyo-

. nuna karşı bir "genel adaptasyon sendromu" düşüncesi geliş

tirmiştir. Canlı dokuların stress'e karşı kendilerini adapte 

edebilme yeteneğine "adaptasyon enerjisi" ismini vermektedir. 

Bu durum yerel faktörlerle değişikliğe uğrayan genel fakt6r

lere büyük çapta bağlıdır. 

Genel fizikte ise stress (gerilim) uygulanan dış kuv

vete karşı koyacak şekilde cismin içinde oluşan iç kuvvet 

olarak tanımlanır. Bu iç kuvvet, uygulanan yüke zıt yönde fa

kat eşit şiddettedir(l0,13,25,49). 

Dıştan bir kuvvet uygulandığı zaman cisim ya hareket 

eder veya deformasyona uğrar. İşte cisimdeki bu değişiklik 

veya hareket miktarına da birim şekil değişimi (strain) adı 

verilir(49). 
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Bir dış kuvvet sonucu cisimde gerilim oluştuğu zaman, 

birim şekil değişimi de mutlaka buna eşlik eder. Gerilim ve 

birim şekil değişimi birbirlerinden ayrı düşünülemez(25,48, 

49). 

Bu iki terimin cismin atomları ile olan ilişkisi şu 

şekilde açıklanır: Uygulanan dış kuvvet veya yük atomların 

orijinal pozisyonlarını bozar ve onların hareketine vaya yer 

değiştirmesine neden olur. Burada atomların yer değiştirmesi

ne karşı koyan atomlar arasındaki kuvvet gerilim, atomların 

yer değiştirme derecesi ise birim şekil değişimidir(49). 

Gerilim boyut ve yBnü olan bir kuvvettir. Birim şekil 

değişimi ise kuvvet değildir, çünkü sadece boyutu vardır(49). 

Uygulanan dış kuvvet ve buna bağlı olarak cisimde olu

şan ıç reaksiyon, cismin belirli bir alanına dağıldığından, 

içersindeki gerilim birim alandaki kuvvet olarak Blçülür. Bu 

açıdan gerilim, basınç olarak tanımlanabilir ve her-ikisi de 

şu formülle hesaplan:r(l3,25,48,49). 

YBnlerine gBre gerilimler çekme gerilimi (tensile 

stress), basınç gerilimi (compressive stress) ve kayma geri

limi (shear stress) olmak üzere üçe ayrılır: 

1- Çekme Gerilimi: Bir strüktürü gerip uzatma eğili

minde olan yükün neden olduğu deformasyona karşı koyan bir 

kuvvettir. Çekme gerilimi her zaman çekme sonucu meydana ge

len bir şekil değişimi ile birlikte gBrülür. 

2- Basınç Gerilimi: Bir cisim, o cismi sıkıştırmak ve

ya kısaltmak eğiliminde olan bir yükün altına yerleştirilirse, 
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bu yüke karşı koyan iç kuvvete basınç gerilimi adı verilir. 

Bu gerilim türüne de daima basınç sonucu meydana gelen birim 

şekil değişimi eşlik eder. 

3- Kayma Gerilimi: Bir cismin dönme hareketine veya 

bir cismin bir parçasının diğer parçası üzerinde kaymasına 

karşı koyma eğiliminde olan gerilim türüne kayma gerilimi adı 

verilir. Burada uygulanan kuvvetler birbirlerine doğru yön

lendirilmişlerdir, fakat aynı doğru üzerinde değillerdir. Bu 

gerilim türüne de daima kayma sonucu meydana gelen birim şe

kil değişimi eşlik eder(l3,48,49). 

GERİLİMLERİN İNCELENMESİ (Stress Analizi) 

Bir cismin üzerine gelen kuvvetlerin nerelerde yoğun

laştığını görmek ve uygulama sırasında o cismin daha dayanık

lı ve güçlü olabilmesi için şeklinin nasıl olması gerektiğini 

önceden saptayabilmek amacıyla çeşitli dallarda stress ana

lizleri yapılır(14). 

Gerilimlerin incelenmesinde temel olarak değişik 5 

yöntem uygulanır(l0,14): 

1- Kırılgan vernik kullanılarak yapılan gerilim incele

me yöntemi: Bu yöntemde incelenecek olan modelin üzerine ge

nellikle sprey şeklinde özel bir vernik püskürtülür ve fırın

landıktan sonra istenilen kuvvet ile yüklenmesi sağlanır. 

Kuvvetlerin yoğunlaştığı bölgelerde gözlenen çatlaklar, kuvvet 

çizgilerinin doğrultusunu gösterir(l0,14,42). 

2- Gerilim ölçer kullanılarak yapılan inceleme yönte

mi: Gerilim ölçer denildiği zaman, yük altındaki yapıların 

içinde oluşan doğrusal şekil değişikliklerinin saptanmasında 

kullanılan aygıtlar anlaşılır. Bunların mekanik, mekanik-op

tik, akustik, elektrik ve elektronik bünyeye sahip çok farklı 
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çeşitleri ve bu farklı çeşitlerin de değişik uygulamaları 

vardır(l4,70). 

3- Matematiksel gerilim inceleme yöntemi: Bu yöntem 

ilk olarak 1956 yılında icat edildi ve uçak yapılarının ince

lenmesi için kullanıldı(65). Matematiksel yöntem sayısal bir 

inceleme yöntemidir ve kuvvetlerin tüm bileşkeleri X ve Yek

senlerine göre saptanabilir. 

Matematiksel gerilim inceleme yönteminde öncelikle in

celenmesi yapılacak cismin bir şekli çizilir ve bu şekil ras

gele üçgenlere ayrılır. Modeli oluşturan her yapının Poisson 

ve Young modülleri, her üçgenin apeksindeki X ve Y koordinat

ları ile yükleme koşulları bilgisayara verilerek kuvvet bi

leşkeleri ve bunların yer değiştirme miktarı elde edilir. 

Bilgisayar verileriyle modelin yüklenen kısmının hareketi ve 

taşıyabileceği yük miktarı da saptanabilmektedir(l0,11,14,70). 

4- Laser ışınlarıyla yapılan gerilim inceleme yöntemi: 

Halografik İnterferometri olarak adlandırılan bu teknikte in

terferometre denilen bir alet kullanılır. Bu alet iki tane 

laser ışın demeti çıkarır. Işının verilmesi sırasında cisim 

hareket ettirilir ve halografik görüntüde şekillenen saçakla

rın değerlendirilmesiyle cisme önceden uygulanmış olan kuv

vetler incelenebilir(l4,70). 

5- Fotoelastik yöntemle yapılan gerilim incelenmesi: 

Bu inceleme türü de yüklenen ve kuvvet çizgileri dondurulan 

bir cismin, özel bir aparey içerisinde ve öze 1 bir ışınla in

celenmesi esasına dayanır. 

Gerilim inceleme yöntemleri arasında dişhekimliğinde 

daha çok fotoelastisite, gerilim ölçer ve kırılgan vernik 

yöntemleri kullanılmaktadır(42). 
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Regli ve Kydd(54) 1953 yılında, metal ve akrilik kaide 

plakları üzerinde yaptıkları bir çalışmada, metal olan kaide 

pl~klarının diğerine oranla lateral deformasyonlara karşı 8.5 

defa daha dayanıkl~ olduğunu gösterdiler. 

Regli ve Gaskill(55) 1954'de gerilim ölçer kullanarak 

yutkunma ve çiğneme sırasında akrilik protez kaide plakların

da meydana gelen deformasyonları incelediler. Kretleri rezor-, 

be olmuş ve olmamış hastalarda yaptıkları denemelerde yüksek 

kretli hastalarda burulma (torsiyon), rezorbe olmuş kretli 

hastalarda ise sıkıştırma (kompressiyon) şeklinde deformas

yonlar olduğunu saptadılar. 

1955 1 de Frechette(21) tam protezlerde çeşitli tip azı 

dişleri kullanıldığında alttaki dokularda oluşan kuvvet dağı

lımını karşılaştırmak amacıyla gerilim ölçer kullanarak bir 

araştırma yaptı. 30°'lik yapay dişler kavsin her iki tarafın

da ve alveol kretinin tam tepesinde en az gerilim gösterdi. 

Frechette(22) aynı yıl gerilim ölçer ile yaptığı ikin

ci bir araştırmada, dengeli ve dengesiz yapılan protezlerde 

çiğneme esnasındaki basınçları inceledi. 

Sonuçlar unilateral çiğneme esnasında çalışan tarafta 

ve alveol kretinin tam tepesinde basınçların% 50-200 arttı

ğını gösterdi. 

Araştırıcı_bilateral çiğnemenin protezin stabilitesine 

balanslı bir oklüzyondan daha çok katkıda bulunduğunu ifade 

etmekle beraber bu konuda daha geniş araştırmaların yapılması 

gerektiğini söyledi. 

Yine 1955 yılında Stromberg(61) gerilim ölçer kullana

rak yaptığL bir çalışmada tam protezlerin kaide plaklarında 

oluşan gerilimin en çok anatomik dişlerle ve protezin denge 

yapan tarafında oluştuğunu gösterdi. 
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1956 1 da Matthews ve Wain(42) üst iki kesici dişte ge

rilim ölçer kullanarak bir araştırma yaptılar ve protezler 

yük altında iken maksimum olarak meydana gelen çekme gerilim 

terinin protezlerin cilalı damak yüzeyinde görüldüğünü ileri 

sürdüler. Aynı araştırıcılar kırılgan vernik kullanarak da 

bir araştırma yaptılar. Kuvvetin en fazla kesicilerin hemen 

arkasındaki bölgede yoğunlaştığını belirttiler. Ayrıca asi

metrik yükleme yapıldığı zaman, yüklenen tarafta basınçların 

daha etkili olduğunu ifade ettiler . 

• 
1958 1 de Koivumaa(34) fleksibl bir cisim olan tam pro-

tezlerin üzerine kuvvet uygulandığında gerilim dağılımının 

uniform olmadığını gösterdi. 

1962 1 de Lamb~~d-ıtve Kydd(38) gerilim ölçer kullanarak 

yaptıkları ve kaide plaklarının deformasyonlarıyla ilgili in

celemelerinde, maksimal lateral ekstansiyonun protezin arka 

bölümünde olduğunu gösterdiler. Ust protezlerin primer basın

ca maruz kalan kesimlerinin ise damakta orta bölge ile kret

lerin tüm üst yüzeyleri olduğunu ileri sürdüler. 

1965'de Johnson(31) üst tam protezlerde kırılgan ver

nik ve gerilim ölçer kullanarak gerilim dağılımını inceledi. 

Damağın ön tarafında en fazla çekme geriliminin oluştuğunu, 

tüberkülsüz azı .dişleri kullanıldığında birim şekil değişi

minin azalacağını, dişler kret dışına dizilirse artacağını ve 

içine dizildiği takdirde azalacağını saptadı. 

1966'da Swoope ve Kydd(64) gerilim ölçer kullanarak 

alt tam protezlerdeki deformasyonları incelediler. Fıstık ve 

havuç çiğnendiğinde en yüksek deformasyon değerlerini buldu

lar. Azı dişlerinin tüberkül acılarının azalmasıyla, başka 

bir deyimle alçak tüberküllü dişler kullanıldığı takdirde 

kaide plağındaki deformasyonun belirli bir şekilde azaldığı

nı gösterdiler. 
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FOTOELASTlK STRESS ANALİZİ 

Fotoelastik stress analizi yöntemi~ matematiksel yön

temlerin geçersiz olduğu durumlarda baskı ve gerilimlerin in

celenmesi için kullanılan bir yöntemdir(41,68). 

Bu yöntemin esası karışık yapılar içinde Dluşan meka

nik iç baskı ve gerilimleri gözle görülebilir ışık taslakları 

haline dönüştürebilmektir. Başka bir deyimle, saydam cisimler 

içinden geçen polarize ışığın çift kırılması olayına dayanan 

optik bir fenomendir(l4,23,24,50). 

Bir cismin iç yapısının şekilli veya şekilsiz olmasına 

göre o cisme ait özelliklerde izotropi veya anizotropi söz 

konusudur. Bununla beraber bazı saydam cisimler vardır ki, 

bunlar optik yönden tamamen izotropik bir davranı·ş gösterdik

leri halde, yük altında bu optik özellikleri anizotropik hale 

dönüşür. Cam veya diğer plastik cisimlerin bu geçici anizot

ropik özelliklerinden yararlanılarak iç kuvvetlerin ölçüle

bilmesi mümkündür. İşte gerilimlerin incelenmesi konusunda 

buna fotoelastisite adı verilir(l0,29). 

Fotoelastik analiz yönteminin 3 ana tekniği vardır(lO, 

45): 

1- Fotoelastik Kaplama Tekniği 

Bu teknik de gerilim ölçer tekniği gibi, cismin yüze

yinde meydana gelen birim şekil değiştirmeleri ölçmeye ya

rar(45). Kuvvet analizi.yapılacak modelin üzerine yumuşak, 

çift kırılma özelliği gösteren plastik levhalar yapıştırıl

dıktan sonra kuvvet uygulanır. Oluşan kuvvet çizgilerinin özel 

aygıtlarla (Polariskop) incelenmesi yapılabilir(B,45,46). 
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2- 2-Boyutlu Fotoelastisite Tekniği 

Eğer analizi istenen cisim 2 boyutlu veya düzlemsel 

ise tabakalar halinde olan ve genellikle 3-5 mm kalınlığında

ki hazır fotoelastik özelliğe sahip plaklardan yararlanı

lır(28). Bunların üzerine, incelenecek olan cismin şekli çi

zildikten sonra kesilerek o cismin modeli elde edilir. Yükle

me yapılıp polariskopta incelenir ve fotoğrafları çekilir(8, 

45) . 

3- 3-Boyutlu Fot~elastisite Tekniği 

Bu teknikte de incelenecek olan yapının, fotoelastik 

özelliği bulunan maddeden 3-boyutlu bir modeli elde edi

lir(41). Bu model özel şartlar altında yüklenir ve oluşan ge

rilimler dondurulur~ Daha sonra kesitler alınır, polariskopta 

incelenerek fotoğrafları çekilir(8,45). 

2 ve 3-Boyutlu fotoelastik analiz yöntemlerinin başlı

ca avantajları şunlardır: 

1- 2 ve 3-Boyutlu gerilim analiz yöntemleri modelin 

tümünde oluşan gerilimlerin doğrudan doğruya gözlenebilmesini 

sağlar(14,15,24). 

2- 2-Boyutlu stress analizi yöntemi aracılığı ile ana

litik olarak çözümlenemeyen problemler halledilebilir(l5). 

3- 2-Boyutlu yöntem ile cismin düzensiz kesimlerinde 

gerilim dağılımı görülebilir. Halbuki hassas gerilim 81çer 

tekniklerlyle bu derece başarılı olunamaz(l5). 

4- 2-Boyutlu yöntemle cismin yüzeyinde, 3-Boyutlu y8n

temle cismin iç tarafındaki herhangi bir noktada oluşan geri

limler hakkında tam bilgi elde edilebilir(52). 
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5- 2 ve 3-Boyutlu yöntemlerle aslına benzer şekilde, 

fakat ölçeği çok küçültülmüş modeller de rahatlıkla incelene

bilir. Diğer yöntemlerle bu durum mümkün değildir(S2). 

Bu avantajların yanısıra birtakım dezavantajları da 

söz konusudur: 

1- 2 ve 3-Boyutlu yöntemler kesin ölçekli modellerin 

kullanımını ve prototip için ayrıntıların sonradan açıklanma

sını gerektiren endirekt yöntemlerdir(lS). 

2- 3-Boyutlu gerilim analiz yönteminin daha çok uğraş 

ve iyi gelişmiş teknikler istemesi, bu yöntem için bir deza

vantajdır(lS). 

3- 2-Boyutlu yöntemde modellerin hazırlanışı esnasında 

gerilim oluşmaması için çok dikkatli hareket edilmelidir(lS). 

4- 2-Boyutlu yöntem ile dıştan uygulanan kuvvetlere 

bağlı olarak maddenin içinde oluşan elastik gerilimlerin sap

tanabilmesi sınırlıdır. Bu yöntem prototip üzerinde yüzeyel 

uygulanan yükler hakkında bilgi sağlamaz (Mikroskobik koroz

yon ve makine çizikleri gibi). Ayrıca bu yöntem, artık geri

limlerin (residuel stress) saptanmasında da kullanılamaz(lS). 

Fotoelastik gerilim analiz yöntemi esas olarak 2 fi

ziksel kurala dayanır(l4,24): 

1- Işığın polarizasyonu 

2- Bazı maddelerin gerilim altında ışığı çift kırması 

Işık görme duyusu ile algılanan ve ışıma ile yayılan 

bir enerji şeklidir(Sl). Klasik dalga teorisine göre ışık 

ilerleme doğrultusuna dik, enine dalgalar halinde yayılır(2, 

24). Yani titreşimler dalganın yayılma doğrultusuna dik

tir(l6). 
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Polarize ışık ise, ilerleme doğrultusuna dik olan düz

lemdeki titreşimlerin, belirli bir kurala göre düzenlendiği 

elektromanyetik bir dalgadır(l6). Polarizasyon olayında ışık 

kaynağı olarak beyaz veya monokromatik ışık kullanılır(l6, 

23). 

Beyaz ışık değişik frekanslı dalgalardan meydana gel

miştir. Kırılma sonucu renklere ayrışarak renkli çizgilerden 

oluşan bir şekil (spektrum) yapar(l6,23). 

Monokromatik ışık ise tek dalga boyundaki ışık demek

tir(l6). 

Polarizasyon, ışık dalga hareketindeki titreşimlerin 

belirli bir yol çizmesiyle meydana gelen bir olaydır(Z,14,70). 

5nceleri Nicol prizması ile polarize ışık elde ediliyordu. 

1930'1arda polarize ışık verebilen büyük polaroid levhalar 

bulundu(Z). Bir polarize ışık demeti, yüklenmiş fotoelastik 

bir maddeden geçerken dikey titreşimlere dönüşür ve esas düz

lem boyunca iki ışın demeti halinde seyreder. Bu demetlerden 

birinin geçiş hızı, diğerininkinden farklıdır. Bu iki ışın 

demeti arasındaki faz farkının miktarını ölçmek için foto

elastik polariskop denilen bir alet kullanılır (Resim 1). 

Böylece fotoelastik materyal içindeki gerilimli alanlar di

rekt olarak gözlenebilir. 

Bir polariskop basit şekliyle şu elemanlardan olu

şur(l4,23,24,41,50). 

I- Işık kaynağı: (Monokromatik veya beyaz ışık) 

II- Polaroid levhalar: Polarizör ve analizör olmak üze

re iki tanedir. 

1- Polarizör: Işık kaynağından yayılan dalgaların yal

nız polarizasyon eksenine paralel olan demetlerini geçirir ve 
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böylece bu levhayı geçen ışık tek doğrultuda titreşim yapabi

lir(2 ,24) . 

RESİM 1- Polariskop 

2- Analizör: !kinci polaroid levhaya bu ad verilir(2) 

Gerçekte yapı bakımından polarizörün aynı olup ışık geçirme 

ekseni polarizörünkine diktir. 

Bu iki polaroid levha Şekil l ' de görüldüğü gibi geçir

me eksenleri birbirlerine dik olacak şekilde ışık kaynağının 

önüne yerleştirilmiştir. İncelenecek model ise polaroid lev

halar arasında yer alır(2,14,24) . Buna düzlemsel polariskop 

adı verilir(2) . 

Düzlemsel polariskop ve beyaz ışık kullanıldığında or

taya çıkan siyah izoklin çizgileri ile renkli izokromat çiz

gileri birlikte görünecektir. Bu durum şeklin biraz karışma

sına neden olur. Daha açık bir görünüm elde etmek izoklinle

rin yok edilmesiyle sağlanabilir. 
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İzoklinlerin yok edilmesi için düzlemsel polariskopta 

polarizörle model arasına ve modelle analizör arasına iki ta

ne dörtte bir dalga plağı konur. Bu plak, çift kırılma özel

liğine sahip saydam bir levhadır. Böylece dairesel polariskop 

elde edilir ve geriye sadece izokromatlar kalır(2) . Görünen 

izokromatların (renkli çizgilerin) durumu fotoğrafla tesbit 

edilir veya çizim yapılabilir. 

D 

D 
orolizcr mcdel polarizcr _ı_şık kayncğ 

ŞEKİL 1- Polariskobun şematik görünümü 

Deneylerde beyaz ışık kullanılıyorsa, bir tek dalga 

boyundan söz edilemez. Bu ışık ile gerilim altında anizotrop 

olan durum renkli birtakım çizgiler (spektrum) halinde görü

lür. Renkli olanlar izokromat, siyah (kararma) olanlar ise 

izoklinik'lerdir ve asıl gerilimlerin doğrultusunu gösterir

ler . Her patern bir gerilim şeridini temsil eder ve "frin g e" 

olarak tanımlanır. Zorlamanın hangi bölgelerde yoğunlaştığı 

bu frinçlerin sayılması ile hesaplanır(l,2,50,51). Ancak be

lirli bir eksen boyunca daima siyah renkli bir frinç vardır. 

Bunun derecesi O (sıfır) olarak alınır ve sıfırdan başlayarak 

1, 2, 3 şeklinde devam eder(l,14,23,51). 

Eğer materyalin incelenmesinde monokromatik ışık kul

lanılacak olursa renkli frinçler değil, siyah beyaz çizgiler 

görülür. Bunlara izoklinik çizgiler adı verilir. 1zoklinik 
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çizgiler esas kuvvetin yönünü, izokromatik çizgiler ise esas 

kuvvet ile olan sabit farkın odak noktasını belirler(l,23). 

Şayet ortamda gerilim söz konusu değilse, polarize 

ışık demeti fotoelastik materyali katederken tamamen etkisiz 

kalır(30). 

Fotoelastik yöntem ilk olarak 1816 yılında fizikçi Sir 

David Brewster'in basınç altında cam parçasının çift kırılma 

özelliğini keşfetmesiyle başladı(2,6,15,45,51). Basınç altın

da polarize ışıkla incelenen bu cam parçasının içerisinde ge

rilim nedeniyle parlak renkli şekiller görüldü. Ancak Brewster 

yaptığı çalışmalarda kantitatif bir sonuç elde edemedi. 

Konunun teorisi daha sonra 1841 ve 1853 yıllarında ay

rı ayrı Neumann ve Maxwell tarafından kuruldu(l,2,15). İlk 

sayısal sonuçlar 1854 yılında Wertheim tarafından elde edil

di (1). 

1900 yılına kadar fotoelastisitenin mühendislik dalla

rındaki uygulama olanakları farkedilemedi(l5). Bu dalda dik

kati çeken ilk çalışma 1912 yılında Mesnager tarafından ya

pıldı(44,45). Gerçek bir mühendislik problemi olan camdan 

yapılmış bir köprü modeli üzerinde gerilimleri gösterdi. 

Ancak cama şekil vermenin zorluğu, ayrıca bu maddenin aşırı 

duyarlı olması karşısında fotoelastik analiz yöntemi fazla 

yayı 1 amad ı. 

Fotoelastisite yöntemi 1911 yılında Londra Üniversite

si profesörlerinden E.G.Coker'in camdan 3 defa daha hassas 

olan sellüloidi model materyali olarak ilk defa kullanma

sıyla geliştirildi(l,14,15,51). 

Daha sonraları istenilen fotoelastik özelliklere sahip 

olan sentetik reçine ve plastiklerin bulunmasıyla bu yöntem, 
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pratik problemler konusunda geniş ölçüde kullanılmaya başlan

dı(l,15). 

Hetenyi, Drucker , Frecht, Midlin, Jessop ve Kuske ölç

me ve deney tekniğinin geliştirilmesinde yardımcı olan araş

tırmacılardır(l,15). 

Günümüzde model materyali olarak değişik hassasiyette

ki sentetik reçineler, Columbia reçinesi, epoksi reçineler ve 

çeşitli numaralarda poliesterler kullanılmaktadır(68). 

DİŞHEKİMLİCİNDE FOTOELASTİSİTE 

Fotoelastisite kuvvet altında cisimlerde oluşan geri

limlerin yoğunlaştığı bölgeleri saptamak amacıyla kullanılan 

optik deneysel bir yöntemdir(2,68). Gerilim incelemeleri ko

nusunda en çok tercih edileni olup, modelin tümünde oluşan 

gerilimlerin doğrudan doğruya gözlenebilmesini mümkün kı

lar(2,14,15,24). 

Brodsky ve arkadaşlarının bildirdiğine göre fotoelas

tik gerilim inceleme yönteminin dişhekimliğindeki ilk uygula

ması 1935 yılında Zak isimli bir araştırıcı ile başladı. Bu 

araştırıcı ortodontik kuvvetlerin destek dokusundaki etkisini 

inceledi(]). 

Fakat bugünkü anlamdaki ilk çalışmaların 1949 yılında 

Noonan ile başladığı bilinmektedir(lB,35). Noonan, kavite di

zaynı ile gerilim arasındaki ilişkiler konusunda amalgam res

torasyonları değerlendirmek için 2-Boyutlu gerilim inceleme 

yöntemini kullandı(lB,35). 

195S'de Walton ve Leven(71) kalınlıkları değişik 

olan caket kuronlar üzerinde yaptıkları fotoelastik çalışma

larda, kalın duvar l ı caket kuranların daha dayanıklı olduğu

nu buldular. 
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197l ' de Poyrazoğlu(Sl) 2-Boyutlu fotoelastik yöntem 

kullanarak normal ve parçalı köprü sistemlerinin en çok, ku

ron dışı parçalı sistemlerin en az zorlanan köprü tipleri ol

duğunu, normal sistemin ise parçalı sistemler arasında bir 

geçiş çizgisinde bulunduğunu gös terdi . 

1973'de Rodriguez ve Arrechea(58) doğal dişlerden ya

rarlanarak ha z ırladıkları modellerde fotoelastik yöntemle 

yaptıkları incelemelerde okluzal travma ile pulpa değişimleri 

arasında yakın bir ilişkinin bulunduğunu bildirdi. 

1975'de Hood, Farah, Craig(28) 2-Boyutlu fotoelastik 

yöntemle üç üyeli ve üç ayrı gövde dizaynı olan köprü protez

lerini incelediler ve modifiye edilmiş masif gövdeli köprü 

protezlerinin daha avantajlı olduğunu saptadılar . 

1979'da Yıldızcı(73) inley çapalı köprülerin çiğneme 

basıncını karşılayabilme kabiliyetleri ile pulpa sınırı iliş

kisini 3-Boyutlu fotoelastik yöntemle inceledi. Sonuçlar MOD 

inley çapasının kalın olarak hazırlanması halinde daha avan

tajlı olduğunu, DO şeklinde ve ince olarak hazırlanan çapa

ların ise dezavantajlı olduğunu gösterdi. 

1980'de Sutherland, Holland, Sluder ve White(63) sabit 

ve yarı sabit köprü sistemlerinde destek dokusunda oluşan ge

rilimleri fotoelastik yöntemle incelediler . Araştırıcılar sa

bit ve hareketli köprü sistemlerinde destek dokusundaki ger i

lim dağılımının ve yoğunluğunun farklılık gösterdiğini ve bu

nun da yükleme bölgelerinin yerine ve sayısına göre değişti

ğini saptadılar. 

198l ' de Sulik ve White(62) periodontal desteği değişik 

oranlarda azalmış olan dayanak dişleri etkileyen kuvvetleri 

fotoelastik yöntemle incelediler . Araştırıcılar okluzal kuv

vetler sonucu dayanak dişlerin periodonsiyumundaki ge rilim 
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dağılımının ve yoğunluğunun, sabit bölümlü protez uygulamala

rından sonra belirgin bir şekilde değiştiğini belirttiler . 

1982 ' de Tunçelli(68) bir tarafı serbest sonlanan tek 

dayanaklı köprü sistemlerinde (kanatlı köprü) muhtemel çevre 

doku ve kök boyundaki madde kayıpları ile bu kayıpların endo

dontik implantlarla desteklendiği durumlarda dayanak diş ve 

çevre dokularında oluşan gerilimleri 2-Boyutlu fotoelastik 

yöntemle inceledi. 

Elde ettiği sonuçlara göre en fazla gerilim gösteren 

bölgenin, kök ucunun destek kemik dokusundaki devamı olduğu

nu, endodontik implant uygulaması ile dayanak diş ve çevre 

dokusundaki gerilimlerin azaldığını saptadı. 

1959 ' da Kubota(37) tam protezlerde yapay dişlerin lo

kalizasyonları ile alveol kretleri arasındaki ilişkiyi 2-Bo

yutlu fotoelastik yöntemle inceledi. Protezin mukoz membran 

ile temasta olan kesiminde basınç gerilimi, diğer bazı ke

simlerinde ise çekme gerilimi olduğunu ve yapay dişlerin ne 

kadar kret dışına yerleştirilirse gerilmenin o oranda arttığını 

saptadı. 

1964 ' de Klötzer(32) üst protezleri fotoelastik yöntem

le inceledi, şekil ve kalınlık konusundaki çok küçük değişik

liklerin gerilim dağılımında ileri derecede değişikliklere 

neden olduğunu gösterdi. 

Aynı araştırıcı 1966'da yaptığı araştırmada(33) üst 

tam protezlerde en yüksek basınç bölgesi olarak kesici dişle

rin damak tarafını buldu . Aynı yazar bölümlü üst protezlerde 

ise en büyük gerilimin kaninler arası bölgede oluştuğunu ifa

de etti(30). 

197l ' de Craig, Farah ve El-Tahawi(9) üst tam protez-
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lerde fonksiyon anındaki stress dağılımını 3-Boyutlu foto

elastik yöntemle inceleyerek şu sonuçla rı elde etti: 

Kaide plağında oluşan gerilimler kompressif türdendi 

ve en yüksek değerler yapay porselen dişlerin altındaki alan 

larda ve en düşük değerler ise kretlerin dışındaki yerlerde 

gözlendi . 

Protrusiv durumdaki yüklemede gerilimler arkaya göre 

ön bölgede daha çok oldu. 

Sentrik ve fonksiyonel durumlarda yapılan yükleme l erde 

gerilimler en fazla köpek dişi ile ikinci küçük azı arasında

ki bölgede görü ldü. 

Fonksiyonel durumda ise fonksiyonel tarafa göre, balans 

yapan tarafta daha fazla gerilim olduğu saptandı. 

Ön bölgede andırkatı olan üst protezler sentrik pozis

yonda yüklend iği zaman, ön orta bölgede normalden daha fazla 

gerilim görüldü. 

1974'de Koran ve Craig(35) fonksiyonel pozisyonda alt 

ve üst tam protezlerdeki geri lim dağılımını 3-Boyutlu foto

elastik yöntemle incelediler. üst protezlerin orta çizgisi

nin, alveo l kretlerine göre daha az gerilim gösterdiğini, 

protrusiv yük lemede az da olsa gerilimin ön bölgeye kaydığı

nı, hem üst ve hem de alt protezlerde gerilimin denge yapan 

taraftan çok çalışan tarafta daha fazla olduğunu belirttiler. 

1975'de Ralph(53) dişsiz alt çeneler üzerinde foto

elastik yöntem le yaptığı araştırmalarda, alveol kretlerinde 

çiğneme basıncının etkisinin azaltılabilmesi için okluzal ba

lansı ve çevreye doğru uzantıları çok olan (kaide plağı geniş 

olan) protezlerin tercih edilmeleri gerektiğini bildirdi . 
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1978 yılında Lopuck(40) ise alt tam protezlerde foto

elastik yöntemle yap t ığı bir araştırmada plastik dişlerin 

porselene oranla alveol kretlerine daha az basınç ilettiğini 

söyledi. 

1979 ' da Pamir(47) dişsiz alt ve üst çenelerde kuvvet 

dağılımının diş dizimi ve diş şekilleri ile olan ilişkisini 

3- Boyutlu fotoelastik yöntem kullanarak inceledi ve şu so

nuçları elde etti: 

1- Normal diş dizimlerinde anatomik olmayan yapay 

dişler kullanılırsa , dikey kuvvetlerin intikali kretler üze

rinde belirgin ölçüde yaygınlaşarak rezorpsiyona neden ola

bilecek dar bir bölgede kuvvetlerin yoğunlaşması olayı ön

lenmiş olur. 

2- Çapraz diş diziminde anatomik dişlerin neden olduğu 

dikey yöndeki kuvvetlerin iletimi ile anatomik olmayan dişle

rinki karşılaştırıldığında, ikincilerin seçilmesi daha fayda 

lı olacaktır. 

3- En önemlisi ise, çapraz diş dizimine sahip protez

lerde anatomik dişler kullanıldığı zaman, yan kuvvetlerin çe

nelerdeki rezorpsiyon olayını olumsuz yönde etkilemesidir. Bu 

rada anatomik olmayan dişlerin seçilmesinin zorunlu olduğunu 

belirtmekte yarar vardır . 

1974 ' de Kratochvil ve Caputo(36) fotoelastik gerilim 

analizi yönteminden yararlanarak diş ve doku destekli bölüm l ü 

protezler üzerindeki basıncı incelediler. Fizyolojik ola~ak 

ajuste edilmiş iskelet protezlerde kuvvet çizgisinin destek 

dişin uzun ekseni boyu n ca ileti l diğini, fizyolojik olarak 

ajuste edilmemiş iske l et protezlerde ise diş ve destek dokusu 

üzerinde tork ve eğilme hareketine neden olduğunu saptadılar. 
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1977'de MacGregor, Miller ve Farah( l 8) iki parçalı is

kelet protezlerdeki (disjunct) gerilimleri incelemek için 

3-Boyutlu fotoe l astik analiz yöntemini kullandılar . Diş des 

tekli , mukoza destekli , diş ve mukoza destekli olmak üzere üç 

tip iki parçalı iskelet protez üzerinde çalışarak diş destek

li protezlerde sonu serbest biten bölgede gerilimin az, muk o

za destekli protezlerde daha fazla , dişler üzerinde ise daha 

az olduğunu saptadılar. 

1977'de Thompson, Kratochvil ve Caputo(66) aynı yönte

mi kullanarak iki taraflı serbest sonlanan bölümlü protezler

de planlama de ğ işikliği ile ilgili olarak yaptıkları çalışma

larda şu sonuçları elde ettiler: 

1- Lingual kolun dikey yönde olduğu, I-bar veya bükme 

telden retantif kroşe kolunun bulunduğu ve okluzal tırna ğ ın

da mesialde yer aldığı vakalarda uygulanan kuvvetler en 

iyi şekilde dağılabilir. 

2- Okluzal tırnağı destek dişin distal tarafında olan 

protez planlamaları destek dişin distale eğilmesine, dişin 

apeksinin mesial tarafa doğru hareket etmesine ve kemik doku

sunda horizontal kuvvetlere neden olabilir. 

3- Sonları serbest biten bölümlü protezlerde tırnak 

ların ön bölgeye yerleştirilmesi, uygulanan kuvvetleri daha 

dikey olarak yönlendiren rotasyon ekseninin oluşmasını sağ

lar. 

4- Çevresel kroşe tipleri ile birlikte okluzal tırna

ğın dişin distal tarafında bulunması, destek dokularında daha 

büyük yatay kuvvetlerin oluşmasına neden olur . 

1978 ' de White(72) fotoelastik inceleme yöntemi kul l a 

narak alt çeneye uygulanan üç ayrı tipteki bölümlü protezin , 
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destek dokularında oluşturduğu gerilimleri karşılaştırdı ve 

şu sonuçları elde etti: 

1- Tek taraflı serbest sonlanan bölümlü protezler, iki 

taraflı serbest sonlanan bölümlü protezlerle karşılaştırıldı

ğında birinci tip protezlerin daha fazla gerilime neden olma

ları söz konusu değildir. 

2 - Tam aktif Dalbo bağlantıs~ bölümlü protezlerde mak

simal miktarda kuvvet kırıcılık sağlar. 

3- Rijid Dalbo bağlantısı, alveol kretlerinin minimal 

yer değiştirmesine neden olur . 

4- Rijid Dalbo bağlantısı, distaldeki destek diş üze

rinde maksimal gerilimlere neden olur. 

5- Kullanılan bağlantılardan hiçbiri (Dalbo ve May) 

dişsiz alveol kretleri boyunca gerilim dağılımı göstermez. 

1978'de Berg ve Caputo(3) üst çene bölümlü protezler

de kullanılan ve ön tarafa konulan tırnakların, periodontal 

yapılar üzerindeki etkilerini fotoelastik yöntemle inceledi

ler. Buna göre kaide plağının ön tarafında ve orta kesici 

dişlerde oluşan gerilimlerin tüm diş kavsi boyunca alveol 

kretlerine en geniş bir şekilde iletildiğini ileri sürdüler. 

1978'de Mc Dowell(43) 3-Boyutlu fotoelastik gerilim 

yöntemi kullanarak sonu serbest biten bölümlü protezlerle bir 

çalışma yaptı . Birinci büyük azı bölgesinden tek taraflı di

key bir yük uygulandığında, endirekt tutucular aracılığı ile 

iletilen kuvvetlerin etkilerini araştırdı. Elde edilen sonuç

lar yükleme yapılan tarafta ve endirekt tutucu bulunan destek 

dişin apeks bölgesinde oluşan gerilimin iki misli olduğunu 

gösterdi. 



- 26 -

1979 ' da Standlee, Caputo ve Ralph(60) çiğneme esnasın

da alt çenenin kandil başında yoğunlaşan gerilimleri incele

diler . Bunun için birbirine benzeyen üç dişli insan alt çene

sinin modellerini fotoelastik plastik bir maddeden döktüler. 

Elde edilen bu modelleri ayrı ayrı iki değişik tip eksantrik 

oklüzyon durumunda yüklediler. Sonuçlar lateral hareketlerde 

azıların temas etmediği oklüzyon durumunda (Anterior 

guidance), azıların temas ettiği oklüzyon durumuna göre 

(Group Function) kandillerde en az gerilim olduğunu saptadı

lar. 

1979'da Ulusoy(70) alt çene Kennedy I vakalarında kul

lanılan farklı direkt tutucuları, destek dişlere ilettikleri 

kuvvetler bakımından 3-Boyutlu fotoelastik gerilim yöntemi 

ile inceledi. Sonuçlar dikey kuvvetlerin genellikle d e stek 

dişler bölgesinde yoğunlaştığını ve denemesi yapılan tüm tu

tucularda, dişsiz kretlerin en arka kesiminin daha az dikey 

kuvvet aldığını gösterdi. 

1979'da Ersoy(l7) üst çenede Kennedy III Mod. I vaka

larına uygulanan sabit köprü ve değişik hareketli bölümlü 

protezleri kuvvet analizi yönünden 3-Boyutlu fotoelastik yön

tem kullanarak inceledi. Bu tür vakalarda öncelikle köprü 

sistemi sabit protezlerin endike olduğunu, Akers kroşeli bö

lümlü protezlerin ise ikinci derecede avantajlı olduğunu 

gösterdi. Ayrıca dikey kuvvetler karşısında olumlu sonuçlar 

veren Ceka barlı bölümlü protezlerin, yatay kuvvetlere karşı 

istenmeyen sonuçlar vermesi nedeniyle dezavantajlı olduğunu 

belirtti . 

1985 ' de Reitz ve Caputo(57) alt çenede Kennedy II Mod. 

I vakasında 3 değişik tip büyük ba ğ layıcıda meydana gelen ge

rilim dağılımını 3-Boyutlu fotoelastik gerilim analiz yöntemi 

ile inceleyerek şu sonuçları elde ettiler: 
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1- Rijid büyük bağlayıcılarla kısa split (yarık) büyük 

bağlayıcısı olan iskeletlerde oluşan gerilimler karşılaştı

rıldığında arada minimal fark olduğu görüldü (Split major 

connector = Büyük bağlayıcının tek bir rijit parça halinde ol

mayıp ikiye ayrıldığı ve kuvvet kırıcı olarak görev yaptığı 

bağlayıcı türü). 

2- Split orta çizgiye uzatıldığında sonu serbest olan 

taraftaki destek dişte oluşan gerilimler daha çok dik yönde 

idi ve şiddeti azaldı. 

3- Destek dişle sonlanan tarafa kuvvet uygulandığLnda, 

3 değişik tip iskelet protezde oluşan gerilimler arasında be

lirgin bir fark kaydedilmedi. 
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MATERYAL VE METOD 

Araştırmamızda kullandığımız modeller damak kubbesi

nin şekli açısından normal, sığ ve derin olarak sınıflandırı

lan dişsiz ü st çene modelleridir. Bu modeller üzerinde yapı

la cak kaide plaklarındaki geri limleri daha iyi görebilmek ve 

daha sağl ıklı değerlendirebilmek amacıyla Mimar Sinan Univer

sitesi Heykel Bölümünde hacımsal olarak 3 misli büyütüldü. 

Bunun için modeller önce istenilen büyüklükte heykel çamurun

dan hazırlandı. Boyutlarının büyütülmesi için "kopya kompası" 

kullanıldı. Kompasın iki ucu, boyutları 2 misli büyütecek şe

kilde ayarlandı. Daha sonra bu çamur modellerin üz eri n e Paris 

alçısı dökülerek negatifleri yapıldı. Bu alçı kalıpl ar sonra

dan izole edi lerek içlerine model alçısı döküldü ve den ey ler

de kullandı ğ ımız sert alçıdan ana modeller elde edildi . Ana 

modeller su altında zımparalanarak yüzeyleri parl a tıldı. Böy

lece modeller ge rçeklerine uygun bir şekilde hacımsal olarak 

3 defa büyütülmüş oldu (Resim 2). 

Büyütülen alçı modellerin üzerine aşağı yukarı 9 mm 

kalınlı ğ ında pembe mum yerleştirilerek kaide plakları hazır 

landı (Resim 3). Bunun için plak halindeki pembe mumlar, ça

lışma süresini uzatabilmek için, içine hacim olarak% 30 çin

ko oksit tozu ilave edilerek bir kap içinde eritildi . 9 mm 

kalınlı ğ ında olacak şekilde iki cam arasına dökülerek elde 

edilen mum tabakalar deney modelleri üzerine yerleştirildi ve 

şekil verildi. Mumdan hazırlanan kaide plaklarının netlik ve 

rijitli ğ i göz önüne alınarak silikon maddesi ile kalıpları 
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hazırlandı (Resim 4) . 

RESİM 2- Solda büyütülmüş model, Sağda orijinal model 

RESİM 3- Büyütülmüş model üzerine hazırlanan kaide plağı 
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RESİM 4- İçine mum k a ide pla ğ ının g ömüldü ğ ü silikon k alıp 

Bunun için, içine k a ide plakl a rının rahatlı k l a sı ğa

bil e ce ğ i üst y üzü açık olan mukavva kalıplar yapıldı . ~lum 

kaide plakl a rı bu kalıplar içine, tabanına de ğmeye c ek şekil

de bir statif-e asılarak yerle ş tirildi. Bu hazırlıkl a r bittik

ten sonra esası s ilikon kau ç u ğ u olan kalıp materyali (R . T . W. 

533 kilogram olarak 5/100 oranında) katalizörü (1 k g silikona 

50 gr katalizö r ) i l e 15 dakika karıştırıla r ak mukavva kalıp 

ların içine döküldü . Silikon kalıpların donması için 24 saat 

beklendi . Daha sonra silikonun etrafındaki mukavva kutular 

çıkarıldı. Silikon kalıplar tam ortadan ikiye kesilerek mum

lar temizlendi . Kalıpların bir kenarında iki tane delik açıl 

dı . Bu deliklerden biri optikçe aktif o l an poliester maddesi

nin (Araldit- D) kalıpların içine dökülmesi için, di ğ eri ise 

poliester maddesin i n kalıpların içini tamamen doldurup dol 

durmadı ğ ını kontrol etmek amacıyla kullanıld ı. 

280 gr amin t ipi katalizör (H . Y . 956), 1 800 gr Araldit-D 

maddesi (Ciba Geigy firmasının ürünüdür) ile oda sıcaklığında 10 

dakika ka r ıştı r ılarak kalıpların içine yavaş yavaş döküldü. 

Araldit-D maddesi dökülürken kalıplar iki cam levha arasında 
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işkence ile sıkıştırıldı. Böylece silikon kalıpların defor

masyonu önlendi. İçine Araldit - D dökülen kalıplar 24 saat 

kendi kendine donmaya bırakıldı . Daha sonra poliester kaide 

plakları kalıplardan çıkarıldı ve yükleme esna s ınd a kullanı

lacak kaide plakları elde edildi . Bu kaide plakları g erilim 

dağılımının incelenmesi isten e n prototiple tıp a tıp aynı idi 

ve alçı modellerin üzerine rahat l ıkla yerleştirilebildi (Re

sim 5) . 

RESİM 5- Poliester kaid e pla ğ ı 

Bu kaide plakları ile ana modeller arasına mukozayı 

taklit edebilmek amacıyla silikon RTV M400 ile bir ara t abaka 

yerleştirildi. Böylelikle kemik (alçı model) - mukoza (sili

con) - kaide plağı (poliester) üçlüsü elde edilmiş oldu. 

Alçı model ve silikon mukoza üzerine yerleştirilen po

liester kaide plağında dikey yükleme böl g eleri olarak iki 

bölge saptandı. Bu bölgeler: 

1 - Kaide plağ ının ön tarafında besin maddel e rinin kes

me işleminin yapıldığı ke s ici orta nokta, 
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2- Azılar bölgesinde çiğneme fonksiyonunun yapıldığı 

birinci büyük azının santral fossasının tam orta noktası o l a

rak düşünüldü. 

ŞEKİL 2- Yükleme Bölgeleri 

A- Kret içine dizildiği varsayılan üst birinci büyük 
azının santral fossasının tam orta noktası 
(Kret içi) 

B- Orta kesici nokta (Kret üstü) 

C- Kret üstüne dizildiği varsayılan üst birinci bü
yük azının santral fossasının tam orta noktası 
(Kret üstü) 

Kesici orta noktada yük, dişlerin tam kret üzerine di

zildikleri varsayılarak o noktadan uygulandı (B noktası). 

Yükleme azılar bölgesinde ise birinci büyük azının 

santral fossasının tam orta noktası, dişlerin kret üstü ve 

kret içine dizildikleri varsayılarak, kaide plağının bir ta

rafında tam kret üstü noktadan (C noktası) diğer tarafında 

da kret içi noktadan (A noktası) yapıldı. 

Bu yükleme noktalarını saptayabilmek için prototip mo

deller üzerinde diş dizimi yapıldı ve orta çizgiden itibaren 
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bu noktaların uzaklıkları ölçüldü. Bu değerler üç ile çarpı

larak hacımsal olarak üç kez büyütülmüş modeller üzerinde or

ta çizgiden itibaren işaretlendi . 

Bu üç noktaya ayrı ayrı uygulanan dikey yöndeki gerçek 

yük 2 kg olarak saptandı. 

Deneylerimizde karışı k geometri ve kompleks yükleme 

altında sistem ve elemanlardaki gerilimlerin saptanabilmesi 

için fotoelastisitenin en ge l işmiş şekli o l an gerilim donması 

deneysel metodu (3- Boyutlu fotoelastik analiz yöntemi) kul 

lanıldı. 

Bu analiz yönteminde yükleme işleminin ge rçekleştiril

mesi için özel bir yükleme apareyi hazırlandı (Resim 6). Bo

yutları 45±32 cm olan tahta bir zemin üzerine dik ola-

rak yerleştirilen çubuklara (d), ı 1 , 1 2 , ı 3 kolları vidalandı. 
Bu kollar arasındaki uzaklık 7 cm olarak saptandı. n nokt ala 

rı kaide pla ğ ı üzerinde yüklemek istedi ğ imiz A,B,C noktaları

na uygun gelecek şekilde ayarlandı . Bu noktalara yükü kaide 

plağına iletecek vidalar yerleştirildi (Şekil 3) . 

Yükleme Apareyi 

Yükleme Apareyinde : 

1
1

=1
2

=1
3

= 36.5 cm 

d 1 =d 2 =d 3 = 15 cm 

b
1

=b
3

= 12 . 5 cm 

b 2= 9.5 cm 
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n3 b3 

d3 

ŞEKİL 3- Yükleme apareyinin şeması 
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RESİM 6- Yükleme apareyi 

. RESİM 7- Fotoelastik fırını 



- 36 -

ı 1 ve ı 3 1 ün ucuna asılan 730 gr} mx730 bağı ntıs ı n 
dan A ve C (n 1 , 3 ) noktalarına aşağı yukar ı 2 kg . lık gerçek 

yük olarak etki yapar . ı 2
1 nin ucuna asılan 550 gr yük ile yine 

aynı bağıntıdan B noktasın a (n
2

) gele n gerçek yük o r talama 2 

kg olarak hesaplanır. 

Deney modellerimizin üzerindeki kaide plaklarını be 

lirli noktalardan yükledikten so n ra, yükleme apareyiyle bir 

likte iç sıcaklığı istendiği gibi programlanabilen ve Teknik 

üniversite İnşaat Fakültesi Mukavemet Anabilim Dalı ' nda kul

lanılan Photolastic Inc ' e ait fotoelastik fırınının içine 

koyduk (Resim 7) . 

Daha sonra fırın, 6 saatte 250 F'a yükselecek, 1 saat 

bu ısı derecesinde kalıp tekrar 6 saatte OF düşecek şekilde 

programland ı. Toplam 13 saat sonra fırından çıkarılan kaide 

plakları kesitleri alınmaya ve polariskopta incelenmeye hazır 

duruma getirildi. 

Deneylerde kullanılan 3 damak için kaide plakları ya

pılırken her bir plağa ait Araldit-D maddesinden ayrı ayrı 

diskler (Kalibrasyon modeli) hazırlandı (Şekil 4) . Bu diskler 

çapı (d) 7 . 5 cm kalınlığı 1 cm olan çelik kalıplar içine Aral 

dit-O dökülerek elde edildi. C sabiti disk biçiminde hazırla

nan bu modellerden kalibrasyonla bulundu . 

Diskler de deney modelleri ile birlikte iç ısısı prog 

ramlanabilen fırının içine konularak özel yükleme apareyinde 

yüklendi (Resim 8) . Aynen kaide plaklarına uygulanan işlem

lerdeki formül kullanılarak kalibrasyon disklerine 0 , 670 kg '

lık yük uyg u lan dı . Bu yük l eme işlemi için L uzunluğu 17 cm 

olan yeni bi r yükleme apareyi hazırlandı. 

L 
b m 

1 7, 
7f 2 . 125 P ( gerçek yük) Wxm 

315x2 . 125 
0 . 670 kg 
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+ 

d 

ŞEKİL 4- Kalibrasyon diski 

Yükler, yükleme fırınında dondurulduktan sonra bu 

disklerin kalibrasyon katsayıları polariskop aracılığı ile 

değerlendirildi. 

NORMAL DAMAK 

SIC DAMAK 

DERİN DAMAK 

Okunan Kalibrasyon Sayıları 

52 

47 

48 

İşlemlerde kullanılan aletin bilinen kalibrasyon sayı

sı n;46 olarak alındı. 

Yüklediğimiz üç damağa ait kaide plaklarının A, B ve C 

noktalarından, bu noktalar tam ortada kalacak şeki l de ve ka

lınlığı 3 -5 mm arasında değişebilen kesitler alındı . Bu iş 

için yine Teknik Üniversite İnşaat Fakültesi Mukavemet Anabi

lim Dalı Fotoelastisite Laboratuvarındaki kesme aleti kulla

nıldı (Resim 9) . 
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RESİM 8- Kalibrasyon modelinin polariskopta g6rünümü 

RESİM 9- Kesme aleti 
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Uç boyutlu fotoelastik analiz yönteminde dondurulmuş 

kuvvet çizgilerini gözle görülür hale ge tirmek için polaris

kop denen aletten faydalanılır (Resim 1). 

Biz de deneylerimizde dairesel polariskop (Photolas

tic Inc.) ve 6x20 watt'lık beyaz ışık veren floresan lamba 

kullandık . 

Kaide plağı içinde oluşan kuvvet çizgilerinin gö rüntü

lerini de fotoğraf makinası ile resimledik . Fotoğraf makinası, 

modellere 60 cm uzaklıkta olacak şekilde yerleştirildi ve fo

toğraflar için Kodak marka KodaColor 400 negatif film kullanıl

dı. 
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BULGULAR 

Üç değişik damağa ait yükleme bölgelerinden elde edi

len kesitler polariskopta incelenerek bu bölgelerdeki gerilim 

çizgileri (n) sayıldı (Tablo 1). 

1- Normal damak üzerine yapılan kaide p lağının A, B ve 
C noktalarından dikey yönde yüklenmesi 
(Resim 10,11,12) 

Normal damak üzerine hazırlanan kaide plağında yükleme 

sonucu A noktasından alınan kesit incelendiğinde, palatinal 

tarafa doğru yayılan 5 tane gerilim çizgisi sayıldı. 

B ve C noktalarında ise yük uygulanan bölgede toplanan 

ve yayılma göste rmeyen be şer tane gerilim çizgisi saptandı 

(Tablo 1). 

Böylece B ve C noktalarında aynı frinç sayısı elde 

edilmiş olmasına karşın, ilgili formüldeki diğer etkenler de 

dikkate alındığında C noktasının daha çok, B noktasının daha 

az ve A noktasının ise diğerlerine oranla en az zorlanan böl

ge olduğu görüldü (Tablo 2) (Şekil 5). 

2- Sığ damak üzerine yapılan kaide plağının A, B ve C 
noktalarından dikey yönde yüklenmesi 
(Resim 13,14,15) 

Sığ damak üzerine hazırlanan kaide plağının A, B ve C 
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yükleme bölgelerine ait kesitler incelendiğ inde A noktasında 

4, B noktasında 5, C noktasında ise 6 tane ve yükün uygulan

dığı bölgede toplanmak üzere yayılma göstermeyen g erilim çiz

gileri sayıldı (Tablo 1). 

ı... 

cı -.::ı: 
E 

5 

4 

3 

2 

E--+------ı--,,_--,,.--ı-----f---r-,1-------ı--..--..---------

ı... 

c,ı 

t!) 

o 
A B C 

Yükleme nokta l arı ( Normal damak) 

ŞEKİL 5- Normal damakt a A, B ve C noktalarından dikey yönd e 
yük uygulandı ğ ınd a s aptanan gerilim mikt a rları 



- 42 -

Sonuç olarak C noktasının en çok zorlanan bölge oldu

ğu, buna karşın A noktasının en az zorlanmaya maruz kaldığı 

görüldü (Tablo 2) (Şekil 6). 

RESİM 10- Normal damaklı kaide plağı A noktasından dikey 
yönde yüklendiğinde görülen gerilim çizgileri 

RESİM 11- Normal damaklı kaide plağı B noktasından dikey yön
de yüklendiğinde görülen gerilim çizgileri 



- 43 -

RESİM 12- Normal damaklı kaide plağı C noktasından dikey yön
de yüklendiğinde görülen gerilim çizgi l eri 
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A B C -Yükleme noktaları ( Sıg damak) 

Ş E KİL 6- Sı ğ damakta A, B ve C nokta l arından dikey yönde yük 
uy gulandığında saptanan ge rilim miktar l arı 
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RESİM 13- Sığ damaklı kaide plağı A noktasından dikey yönde 
yüklendiğinde görülen gerilim çizgileri 

RESİM 14- Sığ damaklı kaide plağı B noktasından dikey yönde 
yüklendiğinde görülen gerilim çizgileri 
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RESİM 15- Sığ damaklı kaide pla ğ ı C noktasından dikey yönde 
yüklendiğinde görülen gerilim çizgileri 
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3- Derin damak üzerine yapılan kaide p l ağının A, B ve 
C noktalarından dikey yönde yüklenmesi 
(Resim 16,17,18) 

Derin damak üzerine hazırlanan kaide plağının A yükle

me bölgesinden alınan kesitinde bukkal tarafa doğru yayılma 

gös teren 6 tane gerilim çizgisi sayıldı. 

Hem bukkal ve hem de pa l atinal tarafa do ğ ru yayılma 

gösteren B noktasında 7, C noktasında ise 8 tane gerilim çiz

gisi gözlendi (Tablo 1). 

Sonuçta A noktasının sığ ve normal damakta olduğu gi

bi en az zorlanan bölge oldu ğ u saptandı . C noktası ikinci 

sırada yer alırken, en çok zorlanan böl ge nin B noktası oldu

ğu görüldü (Tablo 2) (Şekil 7). 
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RESİM 16- Derin damaklı kaide plağı A noktasından dikey yönde 
yüklendiğinde görülen gerilim çizgileri 

RESİM 17 - Derin damakl ı kaide plağı B noktasından dikey yönde 
yüklendiğinde görülen gerilim ç i zgi l eri 
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RESİM 18 - Derin damaklı kaide pla ğ ı C noktasından dikey yHnde 
yüklendiğinde gHrü len ge rilim çizgileri 
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Yükleme noktaları (Derin damak) 

ŞEKİL 7- Derin damakta A, B ve C noktalarından dikey yönde 
yük uygulandığında saptanan gerilim miktarları 



- 51 -

Her üç damakta A noktasından apılan üklemenin 
karşılaştırılması Tablo 2) (Şekil 8) 

Uç değişik damağa ait kaide plakları A noktasından 

(kret içine dizildiği varsayılan birinci büyük azının santral 

fossasının tam orta noktasından) dikey yönde yüklendiğinde 

oluşan kuvvet çizgileri incelendiği zaman normal damağa ait 

kaide plağının en az, derin damağa ait kaide plağının ise en 

fazla zorlanma gösterdiği saptandı. 

Sığ damak yukarıdaki iki damak şekli arasında ve derin 

damağınkine çok yakın bir değer gösterdi. 

Uç damağa ait kaide plaklarının yüklenen A noktasından 

yapılan kesitleri karşılaştırıldığında normal damakta kuvvet 

çizgilerinin yükleme bölgesinden itibaren palatinal (iç) ta

rafa doğru yayıldığı ve bukkal (dış) tarafta hiç kuvvet çiz

gisi olmadığı görüldü. 

Derin damağa aitkesitte ise kuvvet çizgilerinin bukkal 

(dış) tarafa doğru yayılma gösterdiği, damak kesiminin ise 

hiç etkilenmediği saptandı. 

Sığ damağa ait kesitte dikey yönde kret içi yüklemenin 

sadece yük gelen bölgeyi etkilediği, bukkal (dış) ve palati

nal (iç) bölgelere kuvvet çizgilerinin yayılmadığı görüldü. 

Her üç damakta B noktasından yapılan yüklemenin 
karşılaştırılması (Tablo 2) (Şekil 9) 

Uç değişik damağa ait kaide plaklarında B noktasından 

(kret üstü kesici orta nokta) dikey yönde yapılan yüklemeler 

sonucu oluşan kuvvet çizgileri incelendiğinde, yine en fazla 

zorlanan kaide plağının derin damağa ait olduğu ortaya çıktı. 
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ŞEKİL 8- Her 3 tip damakta azılar bölgesinde kret içi dikey 
yükleme noktalarının (A) karşılaştırılması 
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tip damakta kesiciler bölgesinde kret üstü 
yükleme noktalarının (B) karşılaştırılması 
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Sığ damağa ait olanı ikinci sırayı alırken, en az zor

lanan damak şeklinin ise normal damak olduğu gözlendi. 

B noktasından yapılan yüklemelere ait üç kesit karşı

laştırıldığında normal ve sığ damakta kuvvet çizgilerinin yük 

gelen bölgede toplandığı ve yayılma göstermediği saptanırken, 

derin damakta hem bukkal (dış) hem de palatinal (iç) tarafa 

doğru yayıld~ğı saptandı. 

Her üç damakta C rtdkta~~rtdart yapılan yüklemenin 
karşılaştırılması (Tablo 2) (Şekil 10) 

Normal, sığ ve derin damaklara ait kaide plakları, 

tam kret üzerine konulduğu varsayılan birinci büyük azı dişi

nin santral fossasının orta noktasından dikey yönde yüklendi

ği zaman oluşan kuvvet çizgileri incelendiğinde, derin damağa 

ait kaide plağının en fazla zorlanan olduğu görüldü. En 

az zorlanan damak şeklinin ise normal damak olduğu saptandı. 

Sığ damak ise bu ikisi arasında gibi gözüktü. 

Her üç damağın kaide plaklarının yüklenen C noktasın

dan alınan kesitleri karşılaştırıldığında, sığ ve normal da

makta kuvvet çizgilerinin yük gelen bölgede toplandığı göz

lendi. Derin damakta ise kuvvet çizgilerinin bukkal (dış) ve 

palatinal (iç) bölgelere doğru yayılma gösterdiği saptandı. 

Her ne kadar üç değişik damak üzerine hazırladığımız 

kaide plaklarının kalınlıklarını her tarafta eşit yapmaya ça

lıştık ise de, olası bir kalınlık farkından sonuçların etki

lenmemesi için Maxwell formülünü uyguladık. 

Maxwell'e göre bir noktadaki asal gerilim farkı o nok

tadaki eş renkteki çizgi sayısı ve malzeme optik sabiti (C) 

ile doğru, malzemenin kalınlığı (t) ile ters orantılıdır. 
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ŞEKİL 10- Her 3 tip damakta azılar bölgesinde kret üstü dikey 
yükleme noktalarının (C) karşılaştırılması 
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Fotoelastisitenin bu temel bağlantısında t değeri ola

rak kesitin kalınlığı, C değeri olarak da ortalama optik kat

sayı (0,214) kullanıldı. 

Tablo l'deki n değerleri yukardaki eşitlikte yerlerine 

konulduğunda modeller üzerinde A, B ve C noktalarında meydana 

gelen gerilim miktarları hesaplanabilir (Tablo 2) (Resim 10, 

11,12,13,14,15,16,17,18). 

TABLO 1 

Kesit t n 

A 0,535 cm 5 
NORMAL DAMAK B 0,40 cm 5 

C 0,308 cm 5 

A 0,34 cm 4 
srt DAMAK B 0,35 cm 5 

C 0,35 cm 6 

A 0,50 cm 6 
DERİN DAMAK B 0,30 cm 7 

C 0,345 cm 8 

TABLO 2 

Kesitler Gı-G2. (Gerilim miktarı) 

A 2 
NORMAL DAMAK B 2,675 

C 3,474 

A 2,517 
srt DAMAK B 3,057 

C 3,668 

A 2,568 
DERİN DAMAK B 4,993 

C 4,962 
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T A R T I S M A 

Tam protezlerde kaide plağında oluşan gerilimler son 

yıllarda da bir~ok araştırıcının ilgisini çekmiş ve bu konuda 

çeşitli çalışmalar yapılmıştır(9,21,22,31,32,33,34,35,37,38, 

40,42,47,53,54,55,60,61,64). Esasen eskidenberi kaide plakla

rı altındaki destek dokularına gelecek kuvveti minimuma indi

rebilmek ve böylece onların sağlıklarını koruyabilmek düşü

nülmüştür. İşte aynı konu bugün bile dişhekimliği literatü

ründe güncelliğini korur gibi gözükmektedir.· 

Yapılan çalışmalarda değişken olarak çok çeşitli şey

ler kullanılmıştır. Fakat standart tek bir kuvvet karşısında 

aynı kalınlıktaki kaide plakları ile fakat damak şekilleri 

farklı olan modeller üzerinde invitro çalışılması, başka bir 

deyimle değişken olarak damak şekillerinin alınması şimdiye 

kadar hiç araştırılmamıştır. 

Araştırmamızın sağlıklı olabilmesi için şunları uygu-

ladık: 

Deneylerimizde kullandığımız üç değişik şekildeki da

mağa ait modelleri ve üzerine yapılan kaide plaklarını hacım

sal olarak üç kez büyüttük. Bunun amacı, yükleme bölgelerin

deki kuvvet çizgilerini daha rahat bir şekilde görebilmek ve 

böylelikle daha net sonuçlar elde edebilmektir. 
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İkinci olarak kaide plaklarını daha kalın yaptık. Nor

malde damağın en derin orta bölgesinde 1,5 mm(39) olarak dü

şünülen kaide plakları eğer bu kalınlıkta hazırlanmış olsay

dı, gerilme değerinin modelin o noktasındaki kalınlığı ile 

ters orantılı olarak değiştiği bilindiğinden, çok ince bir 

kesitte çok sayıda gerilim çizgileri oluşacaktı. Biz kesitin 

kalınlığını arttırarak bu gerilim değerlerini daha rahat göz

lenebilir hale getirdik. Aynı zamanda bu yolla kesitlerin kı

rılma ihtimalini de minimuma indirmiş olduk. Sonuçlar bu bü

yütmeden etkilenmemiştir, çünkü bu faktör her işlemi aynı de

recede etkilemektedir. 

Deneylerimizde 3-Boyutlu fotoelastik analiz yöntemi 

(Gerilimin donması yöntemi) kullandık. Bunun nedenini de açık

lamak gerekir: 

2-Boyutlu fotoelastik analiz yönteminde düzlemsel say

dam modeller kullanıldığı için yükleme anında polariskoba 

yerleştirilerek içindeki gerilimler incelenebilir. Fakat üç 

boyutlu modellerin iç noktalarındaki gerilimleri yükleme anın

da bu yöntemle izleyebilmek mümkün değildir. Çünkü bu yöntem 

ışık ilerleme boyunca bütün noktalardaki değişik gerilimlerin 

ortalamasına ait bilgileri verir. Ayrıca modelin her nokta

sındaki kalınlığı uniform olmadığı için gerilim değeri, mode

lin o noktadaki kalınlığı ile ters orantılı olarak değişir. 

Bu nedenle üç boyutlu olan modellerimizin iç noktalarındaki 

gerilimleri saptayabilmek için 3-Boyutlu fotoelastik analiz 

yöntemini tercih ettik. Çünkü bu yöntemle yükleme bölgelerin

deki dondurulmuş kuvvet çizgilerini çıplak gözle ve defalarca 

rahatlıkla inceleyebilmek mümkündür. Ayrıca fotoelastisite 

dışında kullanılan diğer herhangi bir gerilim analiz yöntemi 

bize sadece sayısal değerler verecek veya sadece yüzeyel ge

rilimleri gösterecektir. 

Deneylerimizi kaide plakları üzerine diş dizmeden di-
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rekt kuvvet uygulayarak yaptık. Bu şekilde bir uygulama ile 

gerçeğe aykırı davranmış olmadık. Gerçi bazı araştırıcılar(9, 

35,40,47,53) dişleri dizilmiş protezlere kuvvet uygulamışlar

dır. Fakat dişler üzerine gelen yük nasıl olsa kaide plakla

rına iletileceği için, kuvvet direkt olarak kaide plağının 

üzerine ve istenilen noktaya uygulandığında sonuç yine değiş

meyecektir. Yani burada amaç kaide plağı üzerinde bir noktaya 

yük bindirmek ve gerilimleri gözlemektir. Kuvvetin şunun veya 

bunun aracılığı ile gelmesi önemli değildir. 

Deney modellerimizde malzeme ve zamandan ekonomi ya

pabilmek için bir tek kaide plağı üzerinde A, B ve C noktala

rını aynı anda yükledik. Çünkü daha önce yaptığımız ön çalış

malarda bu noktalar aynı anda yüklendiğinde kuvvet çizgile

rinin birbirlerini etkilemediklerini saptadık. 

Normal, sığ ve derin damaklar üzerine yapılan üst tam 

protez kaide plaklarında meydana gelen gerilimlerin dağılım 

bulgularını 6 grupta karşılaştırabiliriz: 

1~ Normal damakta azı dişlerinin kret üzerine ve kret 
içine dizildikleri varsayılarak yüklenen kaide 
plaklarında oluşan gerilim dağılımı bulgularının 
karşılaştırılması (Şekil 11) 

Azılar bölgesinde tam kret üzerine yük uygulandığında, 

gerilim çizgilerinin yükün uygulandığı noktada (C) ve hemen 

çevresinde toplandığı, bukkal ve palatinal tarafa yayılmadığı 

gözlendi. 

Kret içine yük uygulandığında ise yükleme noktasından 

itibaren (A) sadece palatinal tarafa doğru yayıldığı, bukkal 

tarafta hiç gerilim çizgisi bulunmadığı saptandı. Ayrıca kret 

içine kuvvet uygulandığında kaide plağının daha az zorlandığı 

gözlendi. 
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2- Sığ damakta azı dişlerinin kret üzerine ve kret 
içine dizildikleri varsayılarak yüklenen kaide 
plaklarında oluşan gerilimlerin dağılım bulgularının 
karşılaştırılması (Şekil 11) 

Azılar bölgesinde tam kret üzerine yük uygulandığında 

(C) gerilim çizgilerinin aynen normal damakta olduğu gibi, 

yükün uygulandığı noktada ve hemen çevresinde toplandığı, pa

latinal ve bukkal taraflara yayılmadığı saptandı. 

Kret içine yük uygulandığında (A) elde edilen bulgu

lar, kret üzerine yük uygulandığında (C) elde edilen bulgu

lardan farklı değildir. 

Kret içine yükleme ile meydana gelen gerilim çizgile

ri, bu bölgenin kret üstü bölgeye nazaran daha az zorlanan 

bir bölge olduğunu gösterdi. 

3- Derin damakta azı dişlerinin kret üzerine ve kret 
içine dizildikleri varsayılarak yüklenen kaide 
plakiarında oluşan gerilim dağilım bulgularının 
karşılaştırılması (Şekil 11) 

Azılar bölgesinde tam kret üzerine (C) yük uygulandı

ğında gerilim çizgilerinin yük uygulanan noktadan itibaren 

hem bukkal ve hem de palatinal taraflara doğru belirgin bir 

yayılma gösterdiği saptandı. 

Kret içine yük uygulandığında (A) gerilim çizgileri 

yükleme noknasından itibaren bukkal tarafa yayılma gösterdi. 

Palatinal kesim hiç etkilenmedi. 

Kret üstü yükleme ile karşılaştırıldığında, dişlerin 

kret içine dizildikleri varsayılarak o kısma yapılan yükleme

de bu bölgenin belirgin şekilde az etkilendiği gözlendi. 
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Sıg damak 
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ŞEKİL 11- Normal, sığ ve derin damaklar üzerine yapılan kaide 
plaklarında oluşan gerilim dağılımlarının karşılaş
tırılması 
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4- Normal, sığ ve derin damak üzerine yapılan tam 
protezlerde kret üstü kesici orta noktadan (B) yük 
uygulandığında oluşan gerilim dağılımı bulgularının 
karşılaştırılması (Şekil 11) 

Normal ve sığ damakta yük uygulanan noktada kuvvet 

çizgilerinin toplandığı ve yayılma göstermediği saptanırken, 

derin damakta kuvvet çizgilerinin hem labial ve hem de pala

tinal taraflara doğru oldukça fazla miktarda yayıldığı göz

lendi. Bu noktada en çok zorlanan damağın derin damak, en az 

zorlanan damağın ise normal damak olduğu saptandı. 

5- Üç değişik damak üzerine hazırlanan kaide plaklarına 
tam kret üzerine {C) azı dişlerinin dizildiği 
varsayılarak yapılan yüklemeler sonucu elde edilen 
bulguların karşılaştırılması 

Yükleme bölgelerindeki gerilim çizgileri incelendiğin

de, derin damağa ait kaide plağının en çok zorlandığı görül

dü. En az zorlanan damak şeklinin ise normal damak olduğu 

saptandı. Sığ damak, bu iki damak şekli arasındaki kadar zor

lanıyor gibi gözüktü. 

6- Üç değişik damak üzerine hazırlanan kaide plaklarına 
kret içi (A) azı dişlerinin dizildiği varsayılarak 
yapılan yüklemeler sonucu elde edilen bulguların 
karşılaştırılması 

Yükleme sonucu elde edilen gerilme çizgileri incelen

diğinde normal damağa ait kaide plağının en az, derin damağa 

ait kaide plağının ise en çok zorlandığı saptandı. Sığ damak 

bu iki damak şekli arasında ve derin damağa daha yakın değer

lerde zorlanma gösterdi. 

1956'da Matthews ve Wain(42) yöntemimizden farklı ol

makla beraber benzer bir konu üzerine, üst tam protezlerin 

orta kesici dişleri seviyesinde gerilim ölçer kullan-arak bi°r 

dizi deney yaptılar ve protezler yük altında iken meydana ge-
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len gerilimlerin en çoğunun protezin labial tarafında değil, 

cilalı damak yüzeyinde olduğunu ileri sürdüler. 

Biz•normal ve sığ damak üzerinde yaptığımız deneylerde 

maksimum gerilimlerin tam yük uygulanan orta kesici nokta (B) 

ve hemen çevresinde yoğunlaştığını saptadık. 

Derin damakta ise diğer iki damak şekline göre sayısal 

değeri daha yüksek olan gerilim çizgilerinin, kaide plağının 

hem damak yüzeyine hem de labial tarafa doğru oldukça geniş 

bir alana yayıldığını gözledik. İncelenen bu kesitte maksimum 

gerilim çizgilerinin diğer araştırıcılar+n bulgularına uygun 

olarak labialden.çok palatinal tarafta toplandığını saptadık. 

Diğer iki şekil damak üzerine yapılan kaide plakların

daki gerilim miktarlarına göre daha fazla değer gösteren derin 

damaktaki orta kesici noktada gerilimlerin yük uygulanan yer

de toplanmadan hem palatinale ve hem de labiale doğru yayıl

ması, avantaj olarak düşünülebilir. Gerilim çizgilerinin ya

yıldığı alan ne kadar geniş olursa, yani çapı ne kadar büyük 

ise gerilimin etki alanı çoğalarak taşıyıcı yüzey artacağın

dan uygulanan kuvvetin, kaide plağı ve altındaki kemik dokusu 

üzerindeki olumsuz etkisi o oranda azalacaktır. Bu durumda 

normal ve sığ damakta gerilimlerin yük uygulanan bölgede top

lanmasına karşın derin damakta palatinal yüzeye ve labiale 

doğru yayılması olayın damak şekli ile ilişkili olabilece.i 

kanısını düşündürmektedir. Çünkü yapılan tüm yüklemeler sonu

cunda gerilim dağılımının, cismin geometrik şekli ile iliş

kili olduğunu saptamış bulunuyoruz. 

Aynı araştırıcılar üst protezlerde kırılgan vernik 

kullanarak yaptıkları diğer bir araştırmada(42), protezleri 

sentrik oklüzyon durumunda yüklediler. Sonuçta üst protezle

rin cilalı yüzeylerinde gerilim olduğunu, maksimal gerilimle~ 

rin ise orta kesici dişlerin hemen arkasındaki bölgede yoğun-
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laştığını s,aptadılar. Labial kesimde ise hiç gerilim meydana 

gelmedi. Çatlağın oluşmaması bu bölgede hiç gerilim olmadığı

nı değil, damak bölgesine nazaran çok az olduğunu göstermek

tedir. 

Biz yaptığımız deneylerde sığ ve normal damakta geri

limlerin yük uygulanan orta kesici noktada (B) ve hemen onun 

çevresinde toplandığını, yayılma göstermediğini saptadık. De

rin damakta ise çoğunluk damak tarafında olmak üzere gerilim

lerin B noktasından itibaren hem labiale ve hem de palatinale 

doğru yayıldığını gözledik. 

Deneylerimizde 3-Boyutlu fotoelastik analiz yöntemini 

kullandığımız için, kırılgan vernik yönteninde olduğu gibi 

sadece yüzeyel gerilimleri saptamadık. Bu yöntemle cismin 

içindeki gerilimlerin görülebilmesi de mümkün olduğundan nor

mal ve sığ damakta labialde ve palatinalde gerilim olmadığını 

kesinlikle söyleyebiliriz. Hatta Matthews ve Wain'in ''olabi

lir" diye ileri sürdüğü labialde oluşan gerilimleri derin da

mak üzerine yapılan kaide plağında rahatlıkla gözleyebildik. 

1958'de Koivumaa(34) fleksibl bir cismin üzerine kuv

vet uygulandığında dağılımın uniform olmadığını gösterdi. De

neyler sonucu biz de fleksibl kabul edilen kaide plaklarının 

herbirinde farkli ve özellikle sığ ve derin damakta uniform 

olmayan gerilim dağılımlarını gördük. Normal damakta meydana 

gelen gerilim çizgileri diğerlerine göre ideale yakın bir 

uniformluk gösterdi. Böylece alttaki dokuların sağlığı ve de

vamlılığı açısından en ideal damak şeklinin normal damak ol

duğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca normal damak üzerine yapılan 

protezlerin kırılma olasılığı da diğerlerine göre daha az 

olacaktır. 

1959'da Kubota(37) 2-B~yutlu fotoelastik analiz yönte

mı ile yaptığı. bir araştırmada yapay dişlerin yerleri ile 
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alveol kretleri arasındaki ilişkiyi inceledi ve yapay dişler 

ne kadar kret dışına dizilirse gerilimlerin o kadar artacağı-

nı saptadı. ) 

Biz kret içi ve kret üstü bölgelere yüklemeler yaptık. 

Her üç değişik damak şeklinde de içten dışa doğru ilerledik

çe gerilim miktarının arttığını gözledik. Yani kret içine uy

gulanan yükler sonucu gerilim çizgilerinin azaldığını, kret 

üzerine uygulanan yükler sonucu gerilimlerin arttığını sapta

dık. Yani gerilimlerin yoğunluğu içten dışa doğru bir çoğal

ma gösterdi. Böylece bulgularımız Kubota'nın araştırması ile 

desteklenmiş oldu. 

1962 'de Lamb~~~h"tve Kydd(38) gerilim ölçer kullanarak 

yaptıkları bir araştırmada üst protezlerin primer basınca ma

ruz kalan kesimlerinin damakta orta bölge ile kretlerin tüm 

üst yüzeyleri olduğunu ileri sürdüler. 

1964'de Klötzer(32) fotoelastik yöntemle yaptığı bir 

çalışmada üst protezlerdeki şekil ve kalınlık bakımından çok 

küçük değişikliklerin, gerilim dağılımında büyük farklılıkla

ra neden olabileceğini gösterdi. Bizim araştırmamızdan elde 
\ 

ettiğimiz kanı da cismin şeklinin gerilim dağılımını belirgin 

bir biçimde etkilemesidir. Kalınlık meselesine gelince, ge-· 

rilme değerinin cismin o noktasındaki kalınlığı ile ters oran

tılı olarak değiştiği bilinen bir gerçektir. K~lınlık arttık

ça uygulanan kuvvetin etki alanı da artacağından belli bir 

noktada toplanan gerilim değeri azalacaktır. Esasen bilinen 

bu gerçek karşısında biz, kaide plaklarının kalınlığı mesele

sini değişken olarak almadık. 

Aynı araştırıcı 1966'da fotoelastik yöntemle yaptığı 

diğer bir çalışmada(33) üst tam protezlerde en çok basınç 

alan bölgenin kesici dişlerin damak tarafı olduğunu gösterdi. 

Bu sonuçlar da bizim bulgularımızı destekler niteliktedir. 
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Biz de sığ ve normal damakta kret içi, derin damakta kret içi 

ve kret üzeri basınç uyguladığımızda gerilimlerin en çok yo

ğunlaştığı bölge olarak kesici dişlerin olduğu yeri saptadık. 

Yanlız bu basınç bölgesindeki gerilim çizgileri normal ve 

sığ damakta yükün uygulandığı noktada yoğunlaşırken, derin 

damakta hem labial ve hem de palatinal tarafa doğru bir ya

yılma gösterdi. 

1965'de Johnson(31) kırılgan vernik ve gerilim ölçer 

yöntemlerinden birlikte yararlanarak üst tam protezlerde ge

rilim dağılımını inceledi. En fazla gerilimin damağın ön böl

gesinde oluştuğunu, gerilimlerin dişlerin kret dışına dizil

mesiyle arttığını, kret içine dizilmesiyle azaldığını sapta

dı. 

Bu çalışma yöntem bakımından olmamakla beraber konu 

açısından bizim çalışmalarımıza uygundur. Böylece başka yön

temlerle yapılan çalışmalar da bizim araştırma sonuçlarımıza 

uygunluk göstermektedir. Yani her üç şekil damakta kret içine 

yük uygulandığında gerilim değerleri azalmaktadır. Biz derin 

damakta hem kret içi ve hem de kret üstü, normal ve sığ da

makta ise sadece kret içi yük uyguladığımızda damağan ön böl

gesinde en yoğun gerilim değerine rasladık. 

Böylece çeşitli damak şekilleri arasında ön bölgede 

meydana gelen gerilim farkları, damakların değişik geometrik 

yapılarına bağlı olarak farklı taşıyıcılık özelliklerinden 

kaynaklanır gibi gözükmektedir. Bulgular derin damaklarda ön 

bölgenin ve dolayısıyla alttaki kemik dokusunun uygulanan 

kuvvetlerden oldukça fazla etkilendiğini gösterdi. Bu nedenle 

derin damak yüzeyinde kaide plağını makul ölçülerde, protezin 

diğer fonksiyonlarına manı olmaksızın kalın yapmaya çalışır

sak gerilimlerin yoğun olduğu bu bölgede kırılmayı ve dokula

ra gelebilecek zararları önlemiş oluruz. Ayrıca derin damakta 

ön bölgede gerilim çizgilerinin hem labial ve hem de palati-
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nal bölgelere doğru yayılması, değer olarak gerilimin zaten 

çok fazla olduğu bu noktalarda bir avantaj olarak düşünülebi

lir. Eğer gerilimler yayılma göstermeyip bir noktada toplan

mış olsaydı, bu durum protezlerin ve dokuların sağlığı için 

tehlikeli olabilirdi. 

197l'de Craig, Farah ve El-Tahawi(9) 3-Boyutlu foto

elastik analiz yöntemi kullanarak fotoelastik materyalden ya

pılmış üst tam protezleri, akrilik alt protezler karşısında 

yüklediler. Çalışmalarının sonucu, protezler sentrik ilişkide 

yüklendiğinde gerilim çizgilerinin en fazla kretlerin üzerin

de ve özellikle azı dişleri bölgesinde yoğunlaştığını göster

di. Gerilim çizgilerinin ön bölgede çok az bulunduğunu sapta

dılar. 

Craig ve arkadaşlarının bu çalışmaları sonuç bakımın

dan yine bulgularımızla paralellik göstermektedir. Bizim araş

tırmamızda da normal ve sığ damakta tam kret üzerine uyguladı

ğımız yük sonucu elde ettiğimiz bulgular ön orta kesici nok

tada ve damak yüzeyinde, azılar bölgesine göre daha az geri

lim olduğunu gösterdi. 

Araştırıcılar ayrıca ön bölgede andırkatı olan üst tam 

protezleri sentrik ilişki durumunda yüklediler. Sonuçta orta 

çizgi kesiminde her zamankinden daha çok gerilim meydana gel

diğini ileri sürdüler.• 

Biz de ön bölgede andırkatı olan derin damak üzerine 

yapılan kaide plağının yüklenmesinde, gerilim çizgilerinin 

daha çok bu bölgede yoğunlaştığını gördük. Bu değer andırka

tı olmayan normal ve sığ damak ile karşılaştırıldığında, de

rin damağın bu bölgesinde oldukça fazla miktarda gerilim mey

dana geldiğini ortaya çıkardı. 
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1974'de Koran ve Craig(35) 3-Boyutlu fotoelastik ana

liz yöntemi kullanarak alt ve üst tam protezleri kendilerinin 

geliştirmiş oldukları bir apareyle yüklediler. Bu araştırıcı

lar çalışmalarında gerilim kuvvetlerinin en fazla alveol kret

leri üzerinde ve azılar bölgesinde olduğunu, ön orta çizgi 

bölgesinin ise daha az etkilendiğini söylediler. 

Bizim normal ve sığ damakta tam kret üzerine uyguladı

ğımız yük sonucunda elde ettiğimiz bulgular, Koran ve Craig'

in araştırması ile desteklenmiş oldu. Diğer taraftan derin 

damakta ve ön bölgede, azılar. kesimine göre daha fazla geri

lim görülmesi yukarda da belirttiğimiz gibi, bölgenin andır

katlı oluşuna bağlanabilir. Esasen derin damaklarda azılar 

bölgesi ile ön bölge arasındaki gerilim değerleri farkı önem

senmeyecek kadar azdır. 

1979'da Pamir(47) 3-Boyutlu analiz yöntemi ile yaptığı 

bir çalışmada alt ve üst çenelere ait fotoelastik modelleri 

karşılıklı olarak dikey yönde yükledi ve gerilimlerin üst çe

nede azılar bölgesine göre önde, orta çizgi üzerinde ve dama

ğa doğru yayılır şekilde daha belirgin olduğunu gösterdi. İş

te burada bizim sığ ve normal damakta kret üzerine uyguladı

ğımız yükler sonucu elde ettiğimiz gerilme değerleri Pamir'in

kine ters düşmektedir. Sadece derin damağa ait kesitlerden el

de ettiğimiz bulgular, adı geçen yazarın bulgularına paralel

lik göstermektedir. Fakat bizim ön bölgede bulduğumuz gerilim 

miktarı, azılar bölgesine göre Pamir'in değerleri gibi belir

gin değildir, minimum fark vardır. 
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S O N U C 

Üç değişik geometrik yapıya sahip olan damak şekilleri 

üzerinde 3-Boyutlu fotoelastik analiz yöntemi ile yapılan 

araştırmamızın sonuçları aşağıdadır. 

1. Genel olarak en çok zorlanan damak türü derin da

mak, en az zorlanan ise normal damak gibi gözükmektedir. Sığ 

damak bu iki damak türü arasında yer almaktadır. 

2. Damak şekli gerilim dağılımını belirgin bir şekilde 

etkiler gibi gözükmektedir. 

3. Her üç şekil damakta azılar bölgesinde kret içine 

yük uygulandığında gerilim değerleri azalmakta, kret üzerine 

yük uygulandığında ise artmaktadır. Başka bir deyimle, pala

tenden bukkale doğru zorlanma çoğalmaktadır •. 

4. Sığ, normal ve derin damaklarda azılar bölgesinde 

kret içine ve kesiciler bölgesinde kret üzerine aynı anda yük 

uygulandığında, gerilimlerin en çok yoğunlaştığı bölge ön 

taraf gibi gözükmektedir. Derin damakta azılar ve kesiciler 

bölgesinde kret üzerine yük uygulandığı zaman zorlanma yine 

önde kesiciler bölgesinde yoğunlaşmaktadır. 

5. Derin damağın labial kesiminde andırkat olduğu za

man, yük nereden uygulanırsa uygul~sın en çok gerilim ön böl-
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gede yoğunlaşmaktadır. 

6. Sığ ve normal damaklarda azılar ve kesiciler bölge

sinde aynı anda kret üzerin~ yük uygulandığında, gerilim azı

lar bölgesinde yoğunlaşmaktadır. 

7. Normal damakta gerilim dağılımı daha homojen gibi 

gözükmektedir. Yani uygulanan yük daha geniş bir alana dağıla

rak yük uygulanan noktada yoğunlaşmamakta ve geniş bir taşı

yıcı alana yayılmaktadır. 

Fakat sığ damak türlerinde gerilim dağılımı homojen 

olmayıp genellikle yükün uygulandığı bölgede toplanmaktadır. 

Derin damakta da genelde gerilim dağılımı yükün uygu

landığı bölgede olmakla beraber bir miktar da olsa yayılma 

göstermektedir. 

Bu bulguların ışığında derin ve sığ damaklı insanlara 

protez yaparken, direkt olarak kuvvet uygulanan bölgelerin 

(ciğnemede azılar ve ısırmada kesiciler bölgesi) biraz kalın 

yapılması düşünülebilir. Kalınlaştırma her iki bölgede de 

gerek ic ve gerekse dış taraftan yapılmalıdır. Bunun miktarı 

hicbir zaman aşırı olmamalı ve genel protez kurallarının dı

şına taşmamalıdır. 

Ayrıca normal damaklı kişilerde diş diziminin klasik 

olarak bilindiği gibi kret üstüne, derin ve sığ damaklı in

sanlarda ise tercihan biraz içeri yapılması önerilir. Ancak 

bu lingualize durum hiçbir zaman Donders boşluğunu aşırı kü

cülterek dilin odasını daraltıp onun her hareketinde protezin 

oynamasına sebep olmamalıdır. 

8. Değişik damak şekillerine göre sadece gerilim açı

sından ileri sürülen yukardaki düşünceler protezlerin stati

ği, estetiği ve fonetiği gibi faktörlerle kesinlikle çatışma

malıdır. 
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O Z ET 

Ust tam protezlerin kaide plağında oluşan gerilimler 

3-Boyutlu fotoelastik analiz yöntemi ile incelendi. 

Bunun için öncelikle normal, derin ve sığ olmak üzere 

3 değişik damak şekli alındı. Bu damakların modelleri hacım

sal olarak üç misli büyütüldü. Uzerlerine optik açıdan aktif 

bir madde olan Araldit-D maddesinden birer kaide plağı hazır

landı. Bu kaide plakları ile modeller arasına mukozayı taklit 

edebilmek amacıyla silikon RTV M 400'den bir ara tabaka yer

leştirildi. 

Yük uygulanacak bölgeler olarak A, B ve C noktaları 

saptandı. A (Kret içine konulduğu varsayılan üst birinci bü

yük azının santral fossasının tam ortası1 B(Kret üzeri kesici 

orta nokta), C(Kret üzerine konulduğu varsayılan üst birinci 

büyük azının santral fossasının tam orta noktası). 

Sonra özel olarak hazırlanan bir yükleme apareyi ile 

bu noktalardan yükleme yapıldı. Gerilim çizgilerini dondurmak 

için modeller Üzerlerindeki kaide plakları ile birlikte yük

leme fırınında toplam 13 saat bırakıldı. Daha sonra yükleme 

bölgelerinden kesitler alındı. 

Alınan kesitler polariskop'ta incelendi, gerilim çiz

gileri sayıldı ve resimleri çekildi. 
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SUMMARY AND CONCLUSION 

The three-dimensional photoelastic stress analysis was 

used to evaluate the stress distribution in complete upper 

denture bases. 

Three different forms of palatal casts such as normal, 

flat and deep palates have been magnified three times by 

volume. 

An epoxy resin Araldit-D was used to prepare base 

plates on each magnified models. 

Between the magnified models and the epoxy base plates 

there were silicone layers (RTV M 400). Silicone layers whose 

thickness were approximately 2 mm., placed on magnified models 

on which epoxy base plates were seated to simulate the oral 

mucosa. 

The A, B and C points were determined as the areas to 

apply loads on models. A was the point assumed as the first 

upper molar positioned inside the ridge and C was the point 

assumed as the first upper molar positioned over the ridge. 

B was the mid point of incisors assumed as positioned over 

the ridge. 



- 73 -

Then the loading device which was constructed for this 

purpose was used to apply loads to these determined points. 

The loading device and the base plates on magnified 

models were placed in a large oven and left there for raising 

the temperature and cooling the base plates totally 13 hours. 

This cycle ''froze" the stresses in the denture bases. 

After then slices were made and each slice was examin

ed in a circular polariscope and the fringe orders for speci

fic areas were recorded. 

The Findings Were as Follows: 

1- Generally it seemed that highest stresses had been 

found in the deep and the lowest stresses in the normal 

shaped palates. The falt shaped palate took place between 

them. 

2- It seemed that the geometrical shape of the palates 

had affected the stress distribution. 

3- In three types of palates, stress was decreased 

when the posterior teeth were positioned inside the ridge and 

increased when the posterior teeth were positioned just over 

the ridge. In other words, the fringe orders increased 

progressively in the area of molars from palatinal to buccal. 

4- In flat, normal and deep shaped palates when the 

load was applied inside the ridge in the area of molars and 

over the ridge in the area of incisors at the same time, 

the fringe orders were found in the anterior region. In deep 

shaped palates when the denture bases were loaded over the 

ridge from the area of molars and incisors, again the higher 

stresses were observed in the anterior region. 
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5- If there was an undercut at the labial aspect of 

the deep shaped palate then whereever the load was applied, 

the bighest stresses had been observed in the anterior region 

of tbe denture base. 

6- In falt and normal shaped palates when the denture 

bases were loaded over the ridge from the area of molars and 

incisors, the higher stresses were recorded in the region of 

molars. 

7- It seemed that the stress distribution was more 

homogenous in the normal shaped palate than the others. In 

other words, the applied load was di~tributed to a large 

carrying area instead of concentrating ata certain point. __ 

But in flat shaped palates the stress distribution 

was not homogenous and generally the fringe orders concen

trated at the point of load applied. 

In deep shaped palates, although the higher fringe 

orders are recorded at the point of load applied, there also 

appeared a few amount of stress distribution around that 

point. 

While constructing a prosthesis on flat and deep 

shaped palates, we may propose ta make denture bases thicker 

at the regions where loads are directly applied. 

In these regions modelling must be done thicker both 

from the outside (buccal) and the inside (palatinal) regions. 

Also we may propose the setting of teeth over the 

ridge as in the conventional manner in normal shaped palates 

and a little inside the ridge in deep and flat shaped 

palates. But this lingualized position must never limit the 
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freedom of tongue movements and push the prosthesis by con

fining the Space of Donders. 

8- The above ideas are just proposed from the view 

point of stresses on different palatal forms and must never 

oppose with the factors such as the statics and the esthetics 

of the denture and the confinement of tongue room. 
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