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Abstract
Cyclone separators which essentially separate dens phase by the action of centrifugal forces in two phase flows,
find a wide application area in different engineering branches. Cyclone separators are used as main or preseparator of particle in power plants, combustion systems, chemical and medical processes, systems related heat
and mass transfer, etc. In this study, a new virtual body mini cyclone was designed and manufactured by using 3D
printer. An experimental setup was constructed for its performance tests. The system was run in suction mode and
the atmospheric air was sucked by using a blower. A digital flowmeter and a differential pressure sensor were used
for measurement of the flow rate and pressure drop respectively. Calcite particles fed into incoming air was used in
the experiments. Particle size distributions of the particles entering the cyclone and the collected particles were
analyzed by using a particle analyzer. The particle collection efficiency, fractional efficiencies and pressure losses
were obtained from the test results. The effects of flow rate or inlet velocity and various geometrical parameters on
the cyclone performances were also analyzed.
Keywords: cyclone separator, collection efficiency, fractional efficiency, pressure losses, air pollution

1.GİRİŞ
Siklon ayırıcılar 200 yılı aşkın süredir farklı mühendislik dallarında kullanılmaktadır. Özellikle günümüzde,
kimya, tekstil, tıp endüstrisi, elektrikli süpürge endüstrisi, numune ayırma ve geri dönüşüm gibi alanlarda kendine yer
bulmaktadır. Siklonların bu kadar geniş alanlarda kullanılabilmesinin sebepleri; basit bir yapıya sahip olması, düşük
maliyetle üretim, bakım masraflarının az olması ve yüksek sıcaklık ve yüksek basınç gibi zor şartlarda çalışabilmesidir.
Bu getirilerinin yanında siklon ayırıcılarının yüksek performansa da sahip olması beklenir. Siklon ayırıcıları için
performans parametreleri, siklon partikül ayırma verimi, basınç kaybı, siklon giriş debisi ve fraksiyonel verim olarak
gösterilebilir. Siklon ayırıcıları ile yapılan deneylerde siklon geometrik ve çalışma parametreleri değiştirilerek bu
performans parametrelerin nasıl etkilendiğine bakılabilir.
Siklon ayırıcılar üzerindeki çalışmaların geçmişi yüz yıl öncesine kadar uzanır. Shepherd ve Lapple (1939)
yaptıkları çalışmada siklon ayırıcı veriminin basınç kaybıyla nasıl değiştiğini incelemişlerdir [1]. Kilmer ve Alexander
(1949) verimlilik ve basınç kayıpları ile ilgili çeşitli denklemleri araştırmış ve yaptığı deneylere göre bu denklemleri
geliştirmiştir [2]. Stairmand (1951) 1951 yılında kendi adını taşıyan yeni bir siklon modeli geliştirdi ve bu siklonla
yaptığı deneylerde siklon çapını uygun bir şekilde belirlemek için ampirik ifadeler geliştirdi [3]. Leith and Licht (1972)
teorik ve ampirik verilerle basınç kaybını açıklayan verimlilik modelleri geliştirdi [4]. Mihalski ve ark. (1992) deneysel
olarak siklonlar için uygun giriş hızını araştırmışlardır [5]. Toplama verimliliği partikül hızına bağlı olduğu için uygun
bir giriş hızının önemli olduğunu bulmuşlardır. Fei (1996) basınç kaybı ve siklon giriş geometrisi arasındaki ilişki
üzerine çalışmıştır ve giriş geometrisinin alanı büyüdükçe basınç kaybının da arttığının farkına varmıştır [6]. Baker ve
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Hughs (1998) giriş kesit alanının değişimiyle birlikte verimliliğin arttığını bulmuşlardır [7]. Ji ve ark. (2009) 15 cm
çaplı bir siklon tasarlamışlardır [8]. Bu siklonla yaptıkları deneylerde, havada bulunan 0,3-40 mikron büyüklüğündeki
tozları toplamayı hedeflemişlerdir. Bu deneylerde siklon giriş hızının azalmasıyla birlikte toplam verimin de azaldığının
farkına varmışlardır. Elsayed ve Lacor (2010) Stairmand tipi siklon kullanarak minimum basınç kaybı sağlayan en boy
oranlarını araştırdılar. Araştırmalarının sonunda büyük bir verimlilik değişikliği olmaksızın azalan basınç kaybına
ulaştılar [9]. Bingtao Zhao (2012) siklonun ayırma verimi ve fraksiyonel veriminin tahmini için matematiksel modelli
bir siklon geliştirdiler [10]. Elsayed ve Lacor (2011) basınç kaybı ve verim değerlerini kullanarak, siklon geometrisini
optimize etmeye yönelik çalışmışlardır. Çalışmalarında; siklon giriş ve çıkış kesiti ve çıkış kanalının en önemli
parametreleri olduğunun farkına varmışlardır [11]. Son yıllarda Karagoz ve ark. yaptığı teorik, deneysel ve nümerik
çalışmalarla siklon ayrıcıları paerformans analizi ve optimizasyonu üzerinde durulmuş, yeni bir siklon tasarımı
önerilmiştir [12, 13, 14, 15].
Bu çalışma yeni tasarım mini bir siklonun değişik debilerde sağladığı toplam ve fraksiyonel verim değerlerinin ve
basınç kayıplarının deneysel incelenmesi konularını içermektedir.

2.TASARIM
Bu çalışmada kullanılan yeni tip siklonun başlıca ölçüleri Şekil 1’de gösterilmiştir. Siklon giriş kesiti 3x20
mm ölçülerinde bir dikdörtgen olacak şekilde tasarlanmıştır. Toz hava karışımı, siklonun girişinde 32 mm’lik dairesel
bir kesitten girerek, daralan bir yapı sayesinde bu dikdörtgen alana ulaşmaktadır. Hava ve kalsit tozunun tam anlamıyla
karışması bu alanda gerçekleşmektedir. Tasarımda klasik siklonlarda olan koni yerine geniş bir gövde kullanılmıştır.
Bu tasarımla, siklonda oluşan girdabın bu geniş gövde içinde sanal bir cidar varmış gibi aşağıya doğru hareket etmes

amaçlanmıştır.

Şekil 1. Siklonun başlıca ölçüleri

Siklon ayırıcı aynı zamanda sınıflama da yapabilmesi için 4 tane toz toplayıcısına sahiptir. Bu toz
toplayıcıların ölçüleri Şekil.2’de gösterilmiştir. Ayrıca bu toz toplayıcıların arasında toz toplanması için alan
oluşturabilmek için halkalar kullanılmıştır. Bu halkaların toz toplayıcıların arasındaki yerleri değiştirilerek, toz
toplayıcıların siklon içindeki yükseklikleri değiştirilebilmektedir.
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Deneyler normal şartlar altında (oda sıcaklığında ve atmosfer basıncında) gerçekleştirilmiştir. Toz partikülleri
olarak özkütlesi 2.7 gr/cm3 olan kalsit tozu (CaCO 3 ) kullanılmıştır. Bu kalsitin ortalama partikül boyutu ise 29.7 μm
olup partikül boyut dağılımı Şekil 3’te ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Partikül boyutlarının ölçümü ise Mastersizer 2000
partikül boyutu ölçer ile yapılmıştır.

Şekil 2. Toz toplayıcılarının ölçüleri

Deney düzeneği oluşturulurken gerekli olan hava basıncı ‘Proair 2.2 KW’ blower ile sağlanmıştır. Blower
giriş kısmına bağlı olan boruya bir debi ölçer ve bir vana bağlanmıştır. Bu debi ölçer bağlı borunun ise siklonun çıkış
kısmına bağlantısı yapılmıştır. Bu sayede, debi ölçerle siklonun içinden geçen debi 0.1 m3/h hassasiyetle ölçülmüş ve
istenilen debi vana vasıtasıyla ayarlanmıştır. Bu deney düzeneği Şekil 4’te verilmiştir.
İstenilen debi ve konfigürasyonlar ayarlandıktan sonra belli bir gramda ölçülen kalsit, siklonun girişinde
bulunan süzgeçli bir toz kutusuna koyulmuştur. Bu yapının içerisinde bulunan süzgeç sayesinde siklonun içerisine
kalsit tozundan başka tozlar girememektedir ve kalsit tozları topaklanma olmadan siklona giriş yapmaktadır. Ayrıca
toz kutusuna entegre edilmiş bir titreşim aleti sayesinde tozlar siklona sürekli ve sabit konsantrasyonda, otomatik olarak
girmektedir. Her bir deneyde, toz toplayıcılarının da kapasitesi düşünülerek 50 gr kalsit tozu kullanılmıştır. Yine her
bir deney 25 ile 35 dakika olacak şekilde ayarlanmıştır. Deneyler sırasında basınç kaybı ölçümü Testo 521baınç farkı
ölçer ile ölçülmüştür. Bu 2 nokta arasındaki basınç farkını ölçen alete 1. basınç noktası olarak; siklonun çıkışına yakın
bir boru üzerinden alınan nokta, 2. basınç noktası ise atmosfere açık bırakılmıştır. Yani ölçülen basınç kayıpları siklon
çıkışı ile atmosfer arasındaki basınç farkı olarak verilmiştir.
Her bir deneyin sonunda, toz toplayıcılardaki biriken tozlar tartılmıştır. Sonra her birinden alınan numuneler,
daha sonra partikül boyutları ölçülmek üzere saklanmıştır. Ayrıca toz toplayıcılarda toplanan toplam toz ağırlığının
siklona gönderilen toz ağırlığına oranından toplam ayırma verimi elde edilmiştir.
Her bir konfigürasyon için, deneyler 3 farklı debide yapılmıştır. Bu debiler: Q = 4, 6, 8 m3/h olup bu debilere
karşılık gelen giriş hızları: 18.5 - 37 m/s ‘ye kadar değişmektedir.
Yapılan deneyler ayrıştırma ve toplama verimini optimize edene kadar gerçekleştirilmiştir. Bunun için farklı
konfigürasyonlar farklı debilerde denenmiştir. Özellikle tozun partikül boyutlarına göre ayrıştırılması için siklonun
içerisinde yapılan konfigürasyonlarda, halkaların yerleri siklonun içerisindeki alan boyunca değiştirilmiştir. Daha sonra
yapılan her bir deney için toz toplayıcılarda toplanan toz miktarları ölçülmüş ve analiz edilmiştir. Bu elde edilen
verilerin ışığında optimum ayrıştırma ve verim için 3 konfigürasyon belirlenmiştir. Bu belirlenen 3 konfigürasyon
sırasıyla 2, 3 ve 4 toz toplayıcı içermektedir. Burada ağırlıklı olarak 3 toz toplayıcının kullanıldığı konfigürasyon
üzerinde durulacaktır.
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Şekil 3. Numunenin partikül boyutu analizi

Şekil 4. Siklon ayırıcı deney düzeneği

3. SONUÇ VE TARTIŞMALAR
Deneylerin sonucu, siklon ayırıcının toplama verimi ve sınıflandırma performansını göstermek için 4 ile 8
m3/h debi aralarığında analiz edilmiştir.
3.1.Siklonun Toplama Verimi ve Basınç Kaybı
Siklon ayırıcının 3 tane toz toplayıcı içeren konfigürasyonu için, 4, 6 ve 8 m3/h debi için yapılan deneylerinin
sonuçları Şekil 5‘te verilmiştir. Bu sonuçlarda toplama verimi debi ile yani siklon giriş hızıyla birlikte artış
göstermektedir.
Ji ve ark. (2009) kendi tasarladıkları siklon ile yaptıkları deneysel incelemelerde; siklonun giriş hızı aralığını
5 ile 30 m/s arasında tutmuşlardır. Bu deneylerde daha yüksek toplama verimini, daha yüksek giriş hızlarında ve
partikül konsantrasyonlarında elde etmişlerdir. Ayrıca Ji Z. ve ark. (2009) da yaptıkları deneylerde yüksek toplama
veriminin, yüksek siklon giriş hızlarında elde ettiklerinin farkına varmışlardır [8].
Deneyler sırasında, siklonun çıkışı ve atmosfer arasındaki basınç farkı da debi değişimine göre ölçülmüştür.
Bu değişim Şekil 6‘da gösterilmiştir. Bu değişim de bize gösteriyor ki; basınç kaybı debinin ya da siklonun giriş hızının
artışı ile artmaktadır. Benzer sonuçlar Shepherd ve Lapple (1939) ve Elsayed ve Lacor (2010) yaptıkları çalışmalarda
da gözlenmiştir [1, 9]. Elsayed ve Lacor (2010) yaptıkları çalışmada, siklonlarında 7 farklı giriş kesiti kullanmışlardır.
Çalışmalarının sonuncunda daha büyük siklon giriş kesitlerinde, yani daha büyük debilerde, basınç kaybının daha fazla
olduğunu görmüşlerdir [9].
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Şekil 5. Siklon ayırıcının toplama veriminin debi ile değişimi
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Şekil 6. Debi değişimine bağlı olarak basınç kaybı değişimi

Deneyler yapılırken incelenecek bir başka değişken de farklı sayıda toz toplayıcı içeren konfigürasyonlar
olmuştur. Sırasıyla 2, 3 ve 4 tane toz toplayıcı içeren bu konfigürasyonlarda yapılan deneylerde, toplama verimi
incelenmiş ve daha fazla toz toplayıcı içeren konfigürasyonlarda toplama veriminin çok az miktarda düştüğü
görülmüştür.(Tablo 1)
Tablo 1. Konfigürasyonlara göre toplama verimi değişimi

Siklon konfigürasyonları
2 toz toplayıcı
3 toz toplayıcı

Toplama
Verimi
%96.5
%95.4

4 toz toplayıcı

%95.1

Siklon ayırıcıdaki toz toplayıcılarda biriken toz miktarları, farklı debilerde de deneysel olarak incelenmiştir.
4 ve 8 m3/h debilerde yapılan deneysel incelemenin sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Toz toplayıcılarda toplanan
partiküller Mastersizer 2000 partikül ölçer ile ölçülmüş ve sonuçları verilmiştir. 1 numaralı toplayıcı en altta 3 numaralı
toplayıcı en üstte yer alta yer alan bu çalışmada toplam verim açısından debiye göre önemli bir değişim gözlenmemiştir.
Ancak her bir debide toz toplayıcılarda toplanan toz miktarları ve ortalama partikül çapları, d(0.5), değişmektedir. Her
bir toz toplayıcıda debi arttıkça, içerisinde toplanan partiküllerin boyutları bir miktar artmıştır. Örneğin 4 m3/h debide
2 nolu toplayıcıda toplanan toz miktarı 14.5 gr ve ortalama toz çapı 14.69 mikron iken 8 m3/h debide bu toplayıcıda
toplanan toz miktarı 21.2 gr ve ortalama partikül çapı 19.6 mikron olmaktadır. Ayrıca en ince tozların en alttaki
toplayıcıda, kalın tozların ise en üst toplayıcıda biriktiği, dolayısıyla bu tür bir sistemle tozların büyüklüğüne göre
sınıflandırma amacıyla bu siklonun kullanılabileceği söylenebilir.
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Tablo 2. Toplayıcılardaki toz dağılımı için yapılan deneylerin sonuçları

Debi

4 m3/h

8 m3/h

Toz Toplayıcı 1

Toz Toplayıcı 2

Toz Toplayıcı 3

Toplanan Numune

Toplanan Numune

Toplanan Numune

Partikül Boyutu

Partikül Boyutu

Partikül Boyutu

1.7 gr

14.5 gr

27.9 gr

5.65 μm

14.69 μm

44.45 μm

3.85 gr

21.2 gr

21.55 gr

6.84 μm

19.60 μm

52.63 μm

Yoshida ve ark.(2009) yaptıkları çalışmada, toz parçacıklarının siklon ayırıcıda kalma süresinin düşük akış
hızı nedeniyle arttığını gözlemlemişlerdir [16]. Siklon ayırıcıda daha fazla kalan parçacıklar daha fazla santrifüj
kuvvetine maruz kalmışlardır. Böylece Tablo 2’de görüldüğü gibi siklonun en üst kısmında(Toz Toplayıcı 3) daha fazla
toz toplanmıştır.

3.2. Siklonun Fraksiyonel Verimleri
Yapılan deneylerden elde edilen partikül boyut analizlerinden; her bir partikül boyutu için toplanan tozların, siklona
giren toz miktarına oranını hesaplamak mümkündür. Eğer her bir debi için yapılan deneylerde, en küçük toz boyutundan
başlayarak, her bir partikül boyutu için toplama verimi hesaplanırsa siklonun o debideki fraksiyonel verimi elde edilir.
Bu fraksiyonel verimlere bakarak siklonun incelenen debide, toplamayı başardığı tozların partikül boyutuna göre
değişimini görmek mümkündür. Bu deneylerden elde edilen fraksiyonel verim eğrileri Şekil 7’de verilmiştir.
Fraksiyonel verim eğrilerine bakıldığında, her iki debi değerinde de çok küçük partikül boyutlarında siklonun verimi
%30 civarında kalırken, partikül boyutu büyüdükçe fraksiyonel verim değeri de artarak 1’e yani %100’e
yaklaşmaktadır. Bu eğrilerden siklonun kritik partikül çaplarını da tayin etmek mümkündür. Kritik partikül çapı denilen
%50 verimle siklonun tuttuğu partikül çapları be deneylerde 4 ve 8 m3/h için sırasıyla 2.6 ve 1.95 mikron olduğu
görülmektedir.

2061

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey

8 m3/h
Fraksiyonel Verim

1,1

0,8620,869
0,746

0,9
0,7

0,538

0,5

0,3990,41

0,3 0,392
0

5

0,971

0,945

0,93

10

15

20

25

Partikül Çapı

30
(μm)

Fraksiyonel Verim

4 m3/h
1,100
1,000
0,857
0,900
0,7720,797
0,800
0,642
0,700
0,600
0,457
0,500
0,348
0,400 0,303
0,300
0
5
10

0,885

0,871

15

20

25

Partikül Çapı

30

(μm)

Şekil 7. 4 ve 8 m3/h için siklonun fraksiyonel verim eğrileri

4. DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada; 4-8 m3/h için farklı konfigürasyonlarda, siklon ayırıcının toplama verimi ve performansına
etkisi incelenmiştir. Siklonun toplam verimi ve basınç kaybı, siklona giren toz-hava karışımının hızı ya da debisi ile
arttığı gözlemlenmiştir. Bunun yanında farklı konfigürasyonların ise toplam verimi üzerinde çok büyük bir farklılık
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Siklon ayırıcı performansı, değişen debiye ve siklon içerisinde değişen toz toplayıcı yer ve sayılarına göre
oluşturulan konfigürasyonlar açısından incelenmiştir. Sonuçlar, artan debiyle, siklonun üst kısımlarında toplanan
tozların partikül boyutlarının da arttığını göstermiştir. Buna da artan hızla beraber artan santrifüj kuvvetinin sebep
olduğu anlaşılmıştır. Bu özelliği ile bu tür bir siklonun partikül sınıflayıcı olarak da kullanılabileceğini göstermiştir.
Eğer belli bir partikül boyutunda sınıflandırılması istenen bir numune verilirse, bunu gerçekleştirebilmek için, siklon
ayırıcıda belli bir konfigürasyon oluşturup debinin buna uygun ayarlanması gereklidir. Yani doğru debi ve
konfigürasyonda, istenilen partikül boyutundaki tozlar belirlenen bir toz toplayıcıda toplanabilecektir.
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Abstract
Heuristic algorithms, which have important usage areas among the optimization techniques, are real lifeinspired algorithms for performing a task or reaching a target. Gravitational Search Algorithm (GSA),
which is one of the heuristic algorithms, is based on the Newton’s laws of gravity and motion. GSA
generally includes operations based on random number generation for strengthening the features of
intelligibility, intuitivism and randomness. Random Number Generators (RNGs) have been used for
different goals including determining the initial values of research agents, controlling the border of
search space, calculating the total force and updating the positions. GSA provides a rapid approximation
for many optimization problems. However, the state of engaging local minimum in the research process
and as a consequence having difficulties in reaching the suitable global result are the most common
problems in these algorithms. In this paper, a novel and robust GSA structure has been proposed by
taking advantage of FPGA (Field Programmable Gate Array)-based chaotic True Random Number
Generator (TRNG) system that used in the phases of random number generation for avoiding local
minimum point and increasing the performance of the algorithm. TRNG has been implemented on FPGA
using 32-bit IEEE 754-1985 floating point number standard. A chaotic system has been used as an
oscillator in the design and the TRNG has been coded in VHDL. The designed TRNG unit has been
synthesized for VIRTEX-6 FPGA chip using Xilinx ISE design tools. FPGA chip statistics obtained from
Place and Route process have been presented. The proposed chaotic TRNG-based on FPGA GSA with
standard version has been implemented to the test functions of single mode, multi mode with high
dimension and multi mode with low dimension. It has been observed that the proposed TRNG-based GSA
has fewer number of engaging the state of local minimum and has robust performance.
Keywords: Gravitational Search Algorithm, Optimization, FPGA, Chaotic TRNG.

1. GİRİŞ
Çeşitli problemlerin karar değişkenlerine bağlı olarak, en uygun çözümü arama yöntemlerine optimizasyon
adı verilmektedir. Optimizasyon metotları, kesin çözüm üretebilen deterministik teknikler ve uygun çözümü
üreten sezgisel teknikler olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır [1, 2]. Doğal yaşamdaki davranışlardan
esinlenilen sezgisel algoritmalar, belirli bir çözüm uzayında rastgele seçimlerle en iyi değeri bulmaya
çalışmaktadırlar [3]. Bunlardan biri olan Yerçekimi Arama Algoritması (Gravitational Search Algorithm
(GSA)) 2009 yılında literatüre sunulmuş ve gerçek yaşam problemlerinin çözümlerinde basit ve kolay
uygulanabilir özelliğinden dolayı oldukça fazla tercih edilen bir algoritma olmuştur [4]. GSA'nın arama ve
*
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işletme özelliklerini daha iyi duruma getirmek için birçok öneri geliştirilmiştir. İlk olarak, bozulma adı ile
adlandırılan ve özünü astrofizikten alan bir operatör kullanılmıştır. Küçük parçacıklar, yerçekimi kuvveti
yüksek olan büyük bir parçacığa yaklaştığında paramparça olma davranışı göstermektedir. Bu özellik
kullanılarak, ajanların kütleleri özel eşik değerinden geçirilmiş, küçük değerlere sahip olanların keşif ve
sömürü yetenekleri geliştirilmiştir [5]. Bir diğer çalışmada, kaotik sistemde parametre tanımlama probleminin
çözümü için ilk olarak sonsuz çökme içeren iteratif kaotik haritalar tanıtılmış ve kaotik yerel arama
tasarlanmıştır [6]. Doğrusal olmayan filtre modellemede kanal gürültülerini azaltmak için parametre
tahmininde kullanılan bir diğer çalışma içerisinde, standart GSA’nın içerisine kaotik operatör yerleştirilmiştir
[7]. Sombra ve arkadaşları bulanık mantık kullanarak her bir ajanın hızını ve yerçekimi parametresini
değiştiren α parametresi üzerinde çalışmışlardır. Döngü boyunca α değeri değiştirildiğinde, farklı bir
yerçekimi parametresi değeri elde edilmiş olmaktadır [8]. İlerleyen süreç içerisindeki bir başka çalışmada,
algoritmasının performansını büyük oranda etkileyen parametrelerden olan yerçekimi parametresi ve Kbest
(en iyi uygunluk sayısı) üzerinde çalışılmıştır. GSA'nın giriş değerleri, yerçekimi parametresi ve Kbest
belirlenen verilen sınırlar içerisinde üretilmiştir [9]. Kumar ve arkadaşlarının 2013 yılında yaptıkları bulanık
uyarlamalı GSA’da ise, yerçekimi parametresi üzerinde bulanık IF/THEN kuralları kullanılarak döngü
büyüdükçe dinamik bir şekilde ayarlanmıştır [10]. GSA içerisindeki yerçekimi sabiti üzerinde bir tür parçalı
fonksiyon tipi olan yeni yerçekimi parametre fonksiyonu tasarlanmıştır. Yerçekimi parametresinin azalma
oranını kontrol etmek için üstel fonksiyon ile üç parçaya bölünmüş parçalı fonksiyon karşılaştırıldığında,
parçalı fonksiyonun daha esnek olduğu görülmüştür [11].
Birçok araştırmacı, mühendislik problemlerinin çözümünde çok sık kullanılan ve bilinen sezgisel
algoritmaların temel davranışlarını ve özelliklerini belirlemiş, güçlü yanları ve sakıncalarına göre iki veya
daha fazla algoritmayı birleştirme yoluna gitmişlerdir. GSA ile yapılan birleştirme çalışmaları 2009 yılından
itibaren tarihsel akış içerisinde bazıları verilmiştir. İlk çalışmada, parçacık sürü optimizasyonu (PSO)
içerisindeki sosyal düşünce yeteneği ile GSA’nın yerel arama kabiliyeti birleştirilmiştir [12]. K-harmonik
ortalama içerisine GSA’nın gelişmiş versiyonu eklenmiştir. Böylece kümeleme için melez bir algoritma
oluşturulmuştur [13]. GSA’nın taşıma metotları ile yapay arı kolonisinin araştırma mekanizması olan üç adım
metodu birleştirilmiştir [14]. Bağımsız Araştırma Diferansiyel Gelişimi ile Gelişmiş GSA birleştirilmiştir.
Her bir döngü boyunca GSA’ya tanıtım yapılmış ve yeni bir parametre yerleştirilmiştir. Böylece GSA’nın
istismar yeteneğinden ve yerel optimum içerisinde kolay tuzağa düşmenin üstesinden gelinmiştir [15]. Gerçek
değerli ile ikili GSA birleştirilmiştir. Operatörlerden biri parametrelerin uygun değerini optimize etmek için
ve diğeri ise giriş özelliklerinin alt küme seçim işlemini optimize etmek için tercih edilmiştir [16].
Yerçekimsel Parçacık Sürü Optimizasyonu’nun hızı ve GSA’nın yakınsaması olan yerçekimi ile pozisyon
güncellemesi yapılmıştır [17]. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, GSA ve kaotik sistemlerin beraber kullanımı
ile algoritmanın arama ve yerel minimumdan kurtulma performansının artırılması hedeflenmiştir. Yerel
minimuma takılma durumlarında kaotik sarsıntı oluşturulması ve böylece farklı arama bölgelerine gidilmesi
hedeflenmiştir [18, 19]. Bir başka çalışmada ise, kaotik haritalar yerçekimi sabiti üzerinde arama süresi
boyunca sürekli kullanılarak GSA'nın yerel minimumdan kurtulma davranışı üzerinde çalışılmıştır [20].
Bu çalışmanın ikinci bölümünde, GSA optimizasyon tekniğinden kısaca bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde,
FPGA-tabanlı gerçek rastgele sayı üretecinden (GRSÜ) ve GSA ile rastgele sayı üretecinin beraber kullanım
akışına yer verilmiştir. Çalışmanın amacı optimizasyon sırasında GSA'nın rastgelelik özelliğini önerilen
FPGA-tabanlı GRSÜ ünitesinden sağlayarak, arama performansını artırmaktır. Dördüncü bölümde, sunulan
yöntemin karşılaştırma fonksiyonlarına uygulanması ile elde edilen sayısal sonuçlara yer verilmiştir. Sonuç
bölümünde ise FPGA üzerinde tasarımı yapılan kaos tabanlı GRSÜ ile gerçekleştirilen GSA sonuçları
yorumlanmıştır.

2. YERÇEKİMİ ARAMA ALGORİTMASI
Yerçekimi kanununu esas alan GSA’da, aramayı gerçekleştirecek olan ajanlar bir nesne olarak
düşünülmüştür. Bütün bu nesneler yerçekimi kuvveti ile birbirlerini çekerler ve bu kuvvet daha ağır kütleli
nesnelere doğru bütün nesnelerin hareketine sebep olur. N ajana sahip bir sistemde i. ajanın konumu Denklem
(1)'deki gibi tanımlanmaktadır.
(1)
Denklemdeki n, üzerinde çalışılan problemin boyut sayısını ve X i d ise i adlı ajanın d. boyut içerisindeki
pozisyonu şeklinde tanımlanmaktır. GSA aramaya başlamadan önce ilk olarak ajanlar rastgele dağıtılarak, ilk
döngü için pozisyonlarını almaktadırlar. Bu pozisyon bilgilerine göre uygunluk değerleri, kütleleri,
kuvvetleri, hız ve ivme gibi büyüklükleri hesaplanmaktır. Belirli bir t zamanında j ajanının i ajanı üzerindeki
kuvvet etkisi aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır [4].
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(2)
Denklem (2)'de M aj , j ajanına bağlı aktif yerçekimi kütlesini, M pi , i ajanına bağlı pasif yerçekimi kütlesini,
G(t), t zamanındaki yerçekimi sabitini, ε, iki ajan arasındaki öklid mesafesinin sıfır olması durumunda
oluşacak olan problemi ortadan kaldırmak ve etkisinin çok az olması için küçük bir sabit sayıyı ve
ise i
ile j ajanları arasındaki öklid mesafesini temsil etmektedir. Algoritmaya rastgelelik özelliği vermek için d
boyutu içerisindeki i ajanının üzerindeki toplam kuvvet, diğer ajanların d. boyuttaki i ajanı üzerinde rastgele
ağırlaştırılmış toplamları şeklinde ifade edilmektedir. Böylece her bir ajan için her boyutta ajana etki eden
toplam kuvvet hesaplanmış olmaktadır.

(3)

Bu aşamadan sonra, hareket kanunu kullanılarak i ajanının ivmesi hesaplanmaktadır.

(4)
Denklem (4) içerisindeki M ii ifadesi, i ajanının eylemsizlik kütlesini temsil etmektedir. Ayrıca ajanın gelecek
hızı için şu anki hızına ivmesi eklenerek, ajanın yeni pozisyonu ve hızı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
(5)
(6)

(7)

(8)
Denklem (7)'de yer alan fit i (t), t zamanında i ajanının uygunluk değerini temsil etmektedir. Denklem (8)’deki
matematiksel ifade, ilgili ajanın uygunluk değeri hesaplandıktan sonra bütün ajanların uygunluk değerlerinin
toplamına oranı, o ajanın kütlesini göstermektedir. Ayrıca, Denklem (7)’de yer alan worst(t) ve best(t)
değerleri minimize problemleri için aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

(9)

(10)
GSA adımları aşağıda verilmiştir [4].
1.

Arama alanını tanımlama.

2.

Rastgele başlatma.

3.

Ajanların uygunluk değerlerinin tespiti.

4.

için G(t), best(t), worst(t) ve Mii(t) değerlerini tekrar güncelleme.

5.

Farklı yönler içerisindeki toplam kuvveti hesaplama.

6.

İvme ve hızı hesaplama.
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7.

Ajanların pozisyonlarını güncelleme.

8.

3'ten 7’ye kadar adımları verilen kritere ulaşana kadar tekrarlama.

9.

Sonlandırma.

3. YÖNTEM
3.1. FPGA-tabanlı kaotik gerçek rastgele sayı üreteci
Literatürde sunulmuş pek çok kaotik sistem bulunmaktadır. Bu sistemlere örnek olarak Chameleon [21],
Sprott-94-S [22], Sprott-94-G [23], Pehlivan-Uyaroğlu [24] ve Rössler kaotik sistemi [25] örnek olarak
verilebilir. Kaotik sistemler diferansiyel denklemler ile ifade edilmektedir. Denklem 11’de çalışmada
kullanılan Rössler kaotik sistemine ait denklemler verilmiştir. Burada α, β ve µ sistem parametreleri olup bu
çalışmada α=0.36, β=0.4 ve µ=4.5 olarak alınmıştır. Sistemin başlangıç şartları ise x(t 0 )=-1.0, y(t 0 )=-0.7, ve
z(t 0 )=-1.1’dir [25].

dx
= −y − z
dt
dy
= x + α.y
dt
dz
= β + z.x − z.µ
dt

(11)

Kaos analizi için literatürde zaman serileri, faz portreleri, Lyapunov üstelleri ve çatallaşma diyagramı gibi
farklı yöntemler sunulmuştur. Şekil 1’de Rössler kaotik sistemine ait x, y, ve z sinyalleri zaman serileri
verilmiştir. Şekil 2’de ise Rössler kaotik sistemine ait x-y, x-z ve y-z sinyalleri için faz portreleri
gösterilmiştir. Rössler sistemi zaman serileri ve faz portrelerinden de görüldüğü üzere sistem kaotik bir
yapıya sahiptir.

Şekil 1. Rössler kaotik sistemi zaman serileri
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Şekil 2. Rössler kaotik sistemi (a) x-y, (b) x-z ve (c) y-z faz portreleri

Kaotik sistemler kullanılarak geliştirilen çeşitli rasgele sayı üreteci yapıları bulunmaktadır [26]. Şekil 3’te
Rössler kaotik sistemi kullanılarak geliştirilen GRSÜ genel blok şeması verilmiştir [27]. Sistem kaotik
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osilatör, kuantalama ünitesi ve son işlem ünitesi olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Tasarımda 32-bit
kayan noktalı sayı standardı kullanılmıştır. Tüm tasarımlar VHDL’de kodlanmış ve tasarım aracı olarak
Xilinx ISE Design Tools kullanılmıştır. İlk bölümde, doğrusal ve periyodik olmayan sinyallerin
oluşturulabilmesi için kaotik sinyal üreteci FPGA üzerinde modellenmiştir. İkinci Kuantalama Ünitesi
bölümünde, kaotik sinyaller kullanılarak 0-1 olarak rasgele sayılar üretilmiştir. Son bölümde ise 0-1 olarak
üretilen sayıların rasgelelik oranını arttırmak için son işlem olarak EXOR işlemi gerçekleştirilmiştir.

Kaotik Osilatör Ünitesi
X_Çıkış (31:0)

X Sayı Üreteci

X_RS

X_Hazır

Başla
FPGA-Tabanlı

Kaotik
Osilatörü

GRSÜ_çıkış

RS
Y_Çıkış (31:0)

Rössler

Clk

Son
İşlem
Ünitesi

Kuantalama Ünitesi

Y_RS
Y Sayı Üreteci
YRS_H

Y_Hazır
Z_Çıkış (31:0)

Z Sayı Üreteci

M
U
X

RS_H

X
O
R

Çıkış_hazır

Z_RS

Z_Hazır

Sel (1:0)
Sayıcı

Şekil 3. Rössler kaotik sistemi kullanılarak gerçekleştirilen FPGA-tabanlı GRSÜ ünitesi blok şeması

FPGA üzerinde Xilinx ISE Design Tools kullanılarak tasarımı yapılan Rössler kaotik sistemi tabanlı GRSÜ
ünitesi sentezlenmiş ve Place-Route işleminin ardından elde edilen FPGA çip istatistikleri Tablo I’de
verilmiştir. Rössler kaotik sistemi kullanılarak FPGA-tabanlı GRSÜ ünitesi maksimum çalışma frekansı 339
MHz olarak elde edilmiştir.
Tablo I. GRSÜ ünitesi FPGA çip istatistikleri.
FPGA Çipi

Slice
Regs. Sayısı / %

LUTs Sayısı / %

GÇB Sayısı / %

Maksimum Saat
Frekansı
(MHz)

XC6VLX75T3FF784

18,938 / 2.8

18,321 / 5.5

4/1

339.179

3.2. FPGA üzerinde GRSÜ-tabanlı GSA uygulaması
GSA içerisinde 4 farklı yerde rastgele sayıya ihtiyaç duyulmaktadır. İlk olarak, ajanların başlangıç
pozisyonlarını rastgele atamak için kullanılmaktadır. İkinci olarak, aramayı yapan ajanların yerleşmesi
sırasında arama uzayının dışına çıkılmış ise ajanları arama içerisinde tutan veya aşımları engelleyen
fonksiyon içerisinde kullanılmıştır. Bunun dışında, her bir ajanın Denklem (3)’te ifade edilen toplam kuvvet
hesabının rastgelelilik oranını arttırmak için de kullanılmıştır. Her ajan için tek bir rasgele sayı üretilmektedir.
Son kullanım yeri olan Denklem (5)'teki hız formülünde, ajanların hız güncellemelerinde rasgelelik
oluşturmak amaçlanmıştır.
FPGA-tabanlı GRSÜ ünitesi GSA içerisinde sadece yukarda bahsedilen 4. aşamada kullanılmıştır. Kullanım
yeri tespit edilirken ajanların hızlarını ve pozisyonlarını etkileyebilecek noktalara yoğunlaşmak
gerekmektedir. Denklem (5)'te verilen rasgele sayı çarpanı, ajanların yer değiştirmesini büyük oranda
etkileyebilecek bir çarpan olmasından dolayı, bu kullanım yeri tercih edilmiştir.
FPGA-tabanlı kaotik GRSÜ ünitesi GSA içerisinde Denklem (5)'te verilen hız güncellemesinde
kullanılmıştır. Önerilen bu yeni çalışma FPGA üzerinde kaotik GRSÜ-tabanlı GSA olarak adlandırılmış ve
GRSÜ-tabanlı GSA olarak gösterilmiştir.

4. BULGULAR
GRSÜ-tabanlı GSA'nın performans testleri için 6 karşılaştırma fonksiyonu kullanılmıştır. Tablo II’de
görüldüğü gibi fonksiyonun boyut sayısını, içerisindeki oran ise o fonksiyonun arama uzayı içerisindeki
sınırlarını göstermektedir. Tablo II'de verilen ilk üç fonksiyon tek modlu fonksiyonlardır ve optimizasyonun
sonuç değerinden çok, algoritmanın yakınsama hızını vermesi için tercih edilmiştir. Son üç fonksiyon ise çok
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modlu fonksiyonlar olup boyut sayısı yüksektir. Bu fonksiyonların içerisinde çok sayıda yerel minimum
noktası vardır. Bundan dolayı bu fonksiyonların çalıştırılmasındaki amaç, küresel en iyi değere ne kadar
yaklaştığına ve yerel minimuma takılıp takılmadığına bakmaktır [28].
Tablo II. Karşılaştırma test fonksiyonları.

1
2
3

Test Fonksiyonu

Boyut

Tek modlu test
fonksiyonları

No

5

6

Çok modlu test fonksiyonları

4

GRSÜ-tabanlı GSA içerisindeki değişkenler G 0 =100, α=20, N=30, boyut=30 ve döngü=1000 olarak
alınmıştır. Belirtilen bu değerler en uygun değerler olarak seçilmiş olup, deney süresince değiştirilmemiştir.
Üzerinde çalışılan her bir fonksiyon için GRSÜ-tabanlı GSA ve standart GSA 30 kez çalıştırılmıştır. Her bir
30 çalıştırma sonucunda en iyi uygunluk değeri, sonuçların ortalaması ve ortanca değerleri alınmıştır.
Karşılaştırma için literatürde önemli ve kullanım alanı geniş olan üç çalışmaya yer verilmiştir. İlk olarak
Genetik Algoritma (GA), John Holland tarafından literatüre sunulmuş olup, daha sonraki yıllarda
geliştirilmiştir. [29]. PSO, 1995’te Dr. Eberhart ve Dr. Kennedy tarafından geliştirilmiş, kuş sürülerinin
sosyal davranışlarını esas almaktadır [30]. Son olarak ise standart GSA referans çalışma olarak alınmıştır [4].
Elde edilen sonuçların değerlendirilmesinde ikinci yaklaşım olarak Wilcoxon işaretli sıra testi kullanılmıştır.
Bu testteki amaç, standart GSA ve geliştirilen operatörlerden elde edilen sayısal verilerin ortalamalarının
karşılaştırılmasıdır. Wilcoxon işaretli sıra testi güçlü bir test olup, farklar arasındaki işarete bakılmadan,
farkın miktarını da dikkate almaktadır. Wilcoxon işaretli sıra testi sonucunda elde edilen p değeri, 0.05 önem
değeriyle karşılaştırılmaktadır. Büyük olması durumunda sıfır hipotezi kabul edilirken tersi durumunda büyük
fark olduğunu ve dolayısıyla geliştirilen algoritmanın güçlü olduğunu göstermektedir [31]. Son
değerlendirme yaklaşımında her bir 30 çalıştırmanın arkasında standart sapma ve tek döngü için işlem
sürelerinin ortalaması alınmıştır. Standart sapmanın küçük olması değerlerin birbirine yakın olduğunu, büyük
olması ise değerlerin birbirinden uzak olduğunu göstermektedir. İşlem süresi ise algoritmanın hızı hakkında
genel bir bilgi vermektedir.
Tablo III. GRSÜ-tabanlı GSA karşılaştırma test fonksiyon sonuçları.
F.
En İyi

f1

f2

f3

f4
f5

GA [30]

PSO [30]

GSA[4]

GRSÜtabanlı GSA

9.6732

1.1.10-4

9.41.10-19

2.56.10-17

Ortanca

21.3478

1.4.10-3

2.11.10-18

4.80.10-17

Ortalama

23.1591

2.3.10-3

2.21.10-18

5.01.10-17

En İyi

395.78

139.77

98.35

72.242

Ortanca

569.10

226.89

222.21

362.609

Ortalama

561.68

411.45

238.12

340.860

En İyi

4.1165

6.12.10-3

9.45.10-17

0

Ortanca

24.5645

6.68.10-3

2.11.10-16

0

Ortalama

24.0321

0.0009

2.11.10-16

0.03333

En İyi

-1.2.10+4

-1.06.10+4

-3.67.10+3

-7.54.10+3

Ortanca

-1.2.10+4

-2.79.10+3

-2.91.10+3

-6.34.10+3

Ortalama

-1.2.10+4

-9.98.10+3

-2.91.10+3

-6.23.10+3

En İyi

1.3425

0.0034

2.87.10-9

2.35.10-9
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f6

Ortanca

2.1342

0.0085

3.87.10-9

5.61.10-9

Ortalama

2.1458

0.0089

3.44.10-9

5.75.10-9

En İyi

0.0139

0.0006

6.65.10-20

2.01.10-19

Ortanca

0.0378

0.2311

2.54.10-19

7.57.10-19

Ortalama

0.0562

0.2345

0.0498

0.1308

Tablo III incelendiğinde, f 3 ve f 4 fonksiyonlarında iyileşmenin GRSÜ-tabanlı GSA lehine küçük oranlarda
olduğu tespit edilmiştir. f 1 , f 2 , f 5 ve f 6 fonksiyonlarında standart GSA uygulaması daha iyi sonuç vermiştir.
Tablo IV. GRSÜ-tabanlı GSA ve GSA arasında standart sapma, zaman ve Wilcoxon işaretli sıra testi sonuçları.

St. Sapma

Zaman
Wil.
İşaretli
Sıra Testi

f1

f2

f3

f4

f5

f6

151.2

0.434

7.61.10+2

1.24.10-9

0.3191

GSA

2.6.10-17

GRSÜtabanlı GSA

1.6.10-17

155.4

0.183

8.25.10+2

1.22.10-9

0.3406

GSA

0.0040

0.0058

0.0043

0.0042

0.0042

0.0049

0.0041

0.0059

0.0043

0.0043

0.0042

0.0050

1.00590

0.87663

0.30490

0.31830

0.76183

0.57928

GRSÜtabanlı GSA
GSA ve
GRSÜtabanlı GSA
arasında

Tablo IV’te Wilcoxon sıra testinin bütün parametreleri verilmeyip sadece hipotezi sonucunu belirleyen p
değeri verilmiştir. Bütün fonksiyonlar sıfır hipotezini doğrulamıştır. Bu durum önerilen çalışmanın kayda
değer farklar oluşturmadığını göstermektedir. GRSÜ-tabanlı GSA'nın en büyük pozitif katkısı f 1 , f 3 , f 5
fonksiyonları için standart sapma daha küçük çıkmıştır. Bu da 30 çalıştırmanın sonucundaki değerlerin
birbirine yakın olduğunu, standart GSA'ya göre her çalıştırmada küresel minimum değerine yaklaşma
oranının daha iyi olduğunu göstermektedir. Eşit döngüler altında işlem süresinin GSA’ya göre daha büyük
çıkmıştır. GRSÜ ünitesinin eklenmesi küçük bir oranda dahi olsa işlem süresini artırmıştır.

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada, GSA performansını artırmak için hız güncellemesi aşamasında FPGA tabanlı kaotik GRSÜ
ünitesinden yararlanılarak, yeni bir GSA yapısı önerilmiştir. GRSÜ, FPGA üzerinde 32-bit IEEE 754-1985
kayan noktalı sayı standardı kullanılarak gerçeklenmiştir. Tasarımda osilatör olarak Rössler kaotik sistemi
kullanılmış ve GRSÜ VHDL’de kodlanmıştır. Tasarımı yapılan GRSÜ Xilinx ISE tasarım aracı kullanılarak
VIRTEX-6 FPGA çipi için sentezlenmiştir. Önerilen FPGA üzerindeki kaotik GRSÜ-tabanlı GSA ile standart
GSA tek modlu ve çok modlu yüksek boyutlu test fonksiyonlarına uygulanmıştır. Uygulama sonuçlarına
göre, iki fonksiyonda iyileşme görülürken dört fonksiyonda sonuçlar standart GSA'ya göre daha yüksektir. Bu
durum, Wilcoxon işaretli sıra testinde bütün fonksiyonlar için sıfır hipotezini doğrulamasıyla önerilen
çalışmanın memnun edici farklar oluşturmadığı sonucunu vermiştir. Standart sapma değerlerinin küçük
çıkması, önerilen GRSÜ-tabanlı GSA'nın en büyük pozitif katkısı olarak görülmektedir.
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Abstract
Gel electrophoresis, a widely used technique to separate protein and DNA molecules according to their size and
weight, generates images that can be analyzed automatically. Manual or semiautomatic image processing presents a
bottleneck for further development and leads to reproducibility issues. In the reviewed literature, it was seen that there have
been several methods, which were based on image processing. These methods were generally composed of four main steps:
automatic thresholding, shifting, filtering, and data processing. Automatic thresholding, used to equalize the gray values of
the gel electrophoresis image background, is one of the novel operations in this algorithm. Enhancement is also used to
improve poor quality images that have faint protein bands. In this paper, we proposed a different approach which was based
on 2-D Hermite transform and line segment detector. 2-D Hermite transform has generally used for texture
characterization and line segment detector generally used to detect the lines in a given image. Before 2-D Hermite transform
and line segment detector, a pre-processing stage was applied to input images to suppress noise and enhance input
images. Experimental results show that the proposed technique eliminates defects due to noise for average quality gel
electrophoresis images, while it also improves the quality of poor images.
Key words: Gel electrophoresis images, 2D Hermite transform, Line segment detector

1.

INTRODUCTION

Gel electrophoresis is a preferred tool in the analysis of biomolecules [1,2]. Also, SDS polyacrylamide gel
electrophoresis (SDS-PAGE) has been the favored analytical procedure for the separation structural
characteristics and quantitative analysis such as protein and DNA molecules [1]. The segregation of
biomolecules depend on molecular size, charge and isoelectric point under the polyacrylamide, agarose or
starch matrix [3]. In this technique, samples are loaded into wells in the gel and then separated by a potential
difference across the gel. Gel stained coomassie blue after the movement of biomolecules on the gel to observe
the bands profiles [4].
Image analysis is a wide concept including image capture, image processing, image analysis, image handling,
and image presentation [3]. Although various commercial software packages for filtering and determining the
gel bands, some of them are use semi-automatic techniques and require the manual setting of some sensitivity
threshold related to the grayscale intensity of the bands [5]. And the other systems automatically filter and
smooth grayscale regions, often causing some major bands to lost into the background [6]. On the other hand,
1
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the band profiles of electrophoresis analysed by using different image analysis methods provide certain
automation in the data processing and allow the filtering [3,7]. The electrophoretic data use as a input to
analysis and the evaluation of electrophoretic bands to be according to migration distance of the bands and also
intensity of the bands [7]. In this study, it was aimed a new method to assess the electrophoretic gel band
images (L. aureus (Stev.) Brandza; L. nivalis Hand.-Mazz; L. digitatus (Bieb). Fiori; L. spathulatus Cel; L.
boissieri Sirj; L. pratensis L.; L. laxiflorus (Desf.) O. Kuntze. subsp. laxiflorus Desf) to eliminate the errors and
obtain qualified image based on 2-D Hermite transform and line segment detector.

2. BACKGROUND
In this section, we briefly review the theories of Hermite transform and line segment detector. For detailed
information about the theories, the reader may refer to the related references.

2.1. Hermite Transform
The 1-D Hermite transform can be defined as [8];
𝑓𝑓𝑛𝑛 (𝑡𝑡0 ) = � 𝑓𝑓(𝑡𝑡)𝐻𝐻𝑛𝑛 (𝑡𝑡0 − 𝑡𝑡)𝑉𝑉𝑛𝑛2 (𝑡𝑡0 − 𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑑𝑑

(1)

where 𝑓𝑓(𝑡𝑡) is the input signal and 𝑓𝑓𝑛𝑛 (𝑡𝑡0 ) is the corresponding Hermite transform, respectively. 𝐻𝐻𝑛𝑛 (𝑡𝑡) and 𝑉𝑉(𝑡𝑡)
shows the Hermite polynomials and an orthogonal window corresponding to a Gaussian function respectively
[9].
The extension of the 1D Hermite transform to 2D case is straightforward, since the analysis functions have the
property of being both spatially separable and rotationally symmetric. Thus, 2D analysis function becomes;
𝑑𝑑𝑛𝑛−𝑚𝑚,𝑚𝑚 (𝑡𝑡, 𝑦𝑦) = 𝑑𝑑𝑛𝑛−𝑚𝑚 (𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑚𝑚 (𝑦𝑦)

(2)

where 𝑛𝑛 − 𝑚𝑚 and m denote the analysis order in t and y directions, respectively. As a result, an input image
𝐿𝐿(𝑡𝑡, 𝑦𝑦)can be expanded into the basis 𝑑𝑑𝑛𝑛−𝑚𝑚,𝑚𝑚 (𝑡𝑡, 𝑦𝑦) as;
𝐿𝐿𝑛𝑛−𝑚𝑚,𝑚𝑚 (𝑡𝑡0 , 𝑦𝑦0 ) = � 𝐿𝐿(𝑡𝑡, 𝑦𝑦) 𝑑𝑑𝑛𝑛−𝑚𝑚,𝑚𝑚 (𝑡𝑡0 − 𝑡𝑡, 𝑦𝑦0 − 𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(3)

The frequency domain representation of the Hermite transform can be presented as;
𝑛𝑛−𝑚𝑚 �−𝑗𝑗𝜔𝜔

(−𝑗𝑗𝜔𝜔𝑡𝑡 𝜎𝜎)
𝑑𝑑̂𝑛𝑛−𝑚𝑚,𝑚𝑚 �𝜔𝜔𝑡𝑡 , 𝜔𝜔𝑦𝑦 � =
𝜋𝜋

𝑦𝑦 𝜎𝜎�

�2 (𝑛𝑛−𝑚𝑚)!𝑚𝑚!

𝑚𝑚

. 𝑑𝑑̂0,0 (𝜔𝜔𝑡𝑡 , 𝜔𝜔𝑦𝑦 )

(4)

where
2
2
2
𝑑𝑑̂0,0 �𝜔𝜔𝑡𝑡 , 𝜔𝜔𝑦𝑦 � = 𝑒𝑒 −𝜎𝜎 (𝜔𝜔𝑡𝑡 +𝜔𝜔𝑦𝑦 )/4

(5)

corresponds to a 2D Gaussian with scale parameter 𝜎𝜎.

2.2. Line Segment Detector (LSD)
LSD was originally proposed by Von Gioi as a robust line detector [10]. The algorithm contains three successive
steps.
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1-) Algorithm starts with the computation of the level-line angles at each level to produce the levelline fields.
2-) This fields are segmented into connected regions of pixels that share the same level-line angle up
to a certain tolerance. These connected regions are called line support regions.
3-) Finally, verification of the line segments is conducted based on the number of aligned points in
the line support regions.

3. Proposed method
In this work, we proposed a novel method, which evaluates the electrophoretic gel sample images (albumins)
of similarity, with image processing techniques. The proposed method composed of three main steps. Several
pre-processing sub-steps were applied for making the input electrophoretic gel more convenient for further
steps. To this end, adaptive histogram equalization and Gaussian filtering was applied. For adaptive histogram
equalization, the clip-limit was chosen as 1 and the distribution was set to uniform distribution. Moreover, for
Gaussian filtering, a 3x3 filter size with 0.1 variance value was chosen based on the extensive experimental
works. A sample electrophoretic gel image is given in Fig. 1, where the first column shows the original input
electrophoretic gel image and the second column shows the electrophoretic gel image after pre-processing.

Fig. 1 A grayscale electrophoretic gel sample images a) Before pre-processing b) After pre-processing
In the second step of the proposed method, the input image was firstly converted to a grayscale image. 2D
Hermite filters generation and selection steps were followed the grayscale transformation. The selected filters
were employed on the grayscale image and a Hermite magnitude image was calculated for each pixel. We
further filtered (Gaussian filter) the Hermite image for removing some noises. In Fig. 2, the filtered Hermite
image can be seen.

Fig. 2 Filtered Hermite image
In the last step of the proposed method, we applied the LSD algorithm to detect the possible line segments in
the filtered Hermite image. In Fig. 3, the obtained all line segments were shown.
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Fig. 3 Detected line segments
As seen in Fig. 3, the LSD detected all line segments which were useless. So, a line removal stage was applied
after LSD step [11]. As we interested in horizontal line segments, the vertical line segments were eliminated
based on their angles to the horizontal axis. Moreover, too long and short line segments were also removed.
Thus, the obtained line segments were given in Fig. 4.

Fig. 4 Line segments after removing of the non-proper line segments

4. Experimental works
Electrophoretic gel images of albumins were used in the experiments [12]. As it was mentioned earlier, for
adaptive histogram equalization, the clip-limit was chosen as 1 and the distribution was set to uniform
distribution. Moreover, for Gaussian filtering, a 3x3 filter size with 0.1 variance value was chosen based on the
extensive experimental works. In addition, the considered 2D Hermite filters were given in Fig. 5.
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Fig. 5 Considered 2D Hermite filters
The obtained results for two electrophoretic gel images were given in Fig. 6. As seen in the Fig. 6, the proposed
method obtained reasonable line segments which help the expert for evaluation.

Fig. 6 Final result for electrophoretic gel image

5. Conclusions
In this paper, we proposed a new method for evaluation of the electrophoretic gel images. The proposed method
was quite different from methods that were proposed previously. We used 2-D Hermite transform and line
segment detector to detect the potential horizontal lines in the input images. Before 2-D Hermite transform and
line segment detector, a pre-processing stage was applied to input images to suppress noise and enhance input
images. Experimental results showed that the proposed technique eliminates defects due to noise for average
quality gel electrophoresis images, while it also improves the quality of poor images. In addition, the obtained
lines on the gel electrophoresis images were reasonable and useful for making decision about the type of
proteins. In the future works, we are planning to improve the quality of the LSD algorithm for making it more
convenient for gel electrophoresis images.
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Abstract
Fire is one of the most important tools for humanity. However, it may also cause some negativity such as damaging
property, causing loss of life. Nowadays, with the development of technology, high rise and complex residential areas have
become widespread. Finding evacuation route in the case of fire that may occur in these structures is quite important. The
goal of this study is to determine the optimum path from the current location to the exit especially in high-rise residential
structure with complex plan. In this direction, various factors have been taken into consideration such as temperature,
light, smoke, distance. In case of fire, various shortest path algorithms can be used to get to the exit point by using the
shortest time and shortest path from the spot where the fire has occurred. In our study, we used the herd-based Artificial
Bee Colony (ABC) Algorithm which is formed by modeling the food search behavior of the bees. Along with this algorithm,
distance, smoke and light metric informations about the area to be evacuated are also used in a function and the process of
determining the optimum path in the light of this information has been carried out. Simulation results show that the
proposed method produces the shortest evacuation route when compared with the results of Dijkstra algorithm.
Keywords: ABC Algorithm, Fire Safe, Optimum Path, Dijkstra Algorithm.

1. INTRODUCTION
The reaction that starts when heat, combustible matter and oxygen come together at a certain rate is
called burning. A fire is called if the combustion is out of control. Fire; time, space, and place is a danger that
you are not certain how long that will take. In parallel with the development of technology, changing
structures and the increase in the number of users increases the likelihood of fire.
With the rapid development of economy and society in recent years, many cities have built tall
buildings. Fire emergency which threat to human life and safety in high-rise buildings are increasingly
difficult to escape from the serious fire[1]. Fire instruction system indicates the escape path under the
emergency conditions and has a great impact for safe escape. Traditional fire instruction system can only
indicate a fixed direction in the time of the accident. It maymislead the escape people to the dangerous or
wrong place[2].
The aim of this study particularly multi-level residential structure fire in the case of complex plans
and with the current location by using the optimum path to be abandoned in the shortest time and is aimed at
ensuring that. In this respect, with the necessary algorithms and coding in consideration of various factors in
the event of a fire, people are evacuated from their current location was developed by be performed.
The study consists of three parts. The first part is the drafting of the plan by drawing the draft of the
environment for the evacuation. In the second part, coding of the data matrices of distance, light and smoke /
temperature is performed on this draft. In the third and last section, the most appropriate route for the
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evacuation of the bees in accordance with the bait finding behaviors of the bees was realized by using
Artifical Bee Colony Algorithm.

2. SWARM INTELLIGENCE and HEURISTIC METHODS
Heuristic methods to solve a problem, various methods are known as the best course of action is to
decide the one defined for the solution.[3]
Heuristic methods inspired from the natural world completely and or adapted to the problems of the
methods we use in daily life consists of. Heuristic algorithms have been developed with the ability to make
choices that classical methods can not do just like the choices in our daily lives. This capability can be
regarded as the most important difference that separates the heuristic algorithm from the classical algorithm.
The process of making a choice heuristic algorithm to select the best solution, or randomness as it is reflected.
So it resolves the problem in a reasonable amount of time, but cannot be guaranteed to always generate the
same solution. One of the biggest advantages of the solution time of the heuristic algorithms is very short and
the ability to adapt to all sorts of problems. The heuristic algorithm contains evolution based algorithms and
swarm intelligence based algorithms. The genetic algorithm has a structure based on evolution and forms the
basis of the heuristic algorithm. In addition to this, the herd-based, flock optimization, ant colony and bee
colony algorithm, inspired by the experience of living creatures living in flocks such as birds, ants and bees,
has a great proposition in heuristic algorithms.[4]
Social insects work without any supervision and live in flocks or colonies. Team work is a selfevident element that results in various interactions among individuals. Even though these interactions are
simple, they can solve big problems when they come together. The collective behavior of the social beings
living in groups is called "swarm intelligence".
The formation of the swarm intelligence based algorithms has benefited from the miracles in the
nature. When the living creatures of the nature are systematically examined to maintain their lives, it appears
that they contain many solutions to daily life problems. Living in swarms, organisms are able to organize and
share tasks. This provides the convenience to these creatures in a problem solution.
The Artificial Bee Colony Algorithm, which we utilize in the scope of the study, has been
developed to be inspired by the superiority of bees to the other many intelligence-based algorithms. Bee
algorithm continuously develops itself in itself. During this development, various versions such as bee
system, bee hive, bee colony optimization, honey bee optimization have been developed. The bee algorithm
continues its development process with the algorithm called "Artificial Bee Colony" developed by Dervis
Karaboğa in 2005.

3. THE MODEL CONSTRUCTION of the FIRE EVACUATION

Fig. 1. Plan to perform fire evacuation

In the actual scene of the fire, there are many factors impacting the weights of the path, including
the spreading speed of the fire,the smoke and toxic gas content in the air,heat in the road for escaping.
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As shown in the plan to perform the fire evacuation, ABCDEFGHIJKLMNOP points where the
evacuation begins and the exit will be determined at the time of the fire. Possible path options from any
selected point of service are determined by taking into consideration the fire, smoke and light factors. After
that, fire evacuation is performed by selecting the optimum one among these roads.
As shown in the plan, distance units are positioned between each point and this distance
information is subject to change on an optional way. In the same way, the positions of the fire can be adjusted
on an optional way and the optimum way is achieved as a result of fires positioned at desired points.
The function that we use for the determination of optimum road decision is composed of distance,
smoke and light components:
of = 2 * distance + smoke – 1.5 light

(1)

The points of fire, smoke information and light information are kept in separate matrices. Using this
information held in the matrices, the function of is computed.

4. ARTIFICAL BEE COLONY ALGORITHM for SHORTEST PATH COMPUTATION
4.1. ABC Algorithm Principle
The Artificial Bee Colony (ABC) algorithm proposed by Karaboga in 2005[5] is a population
based stochastic optimization algorithm which simulates the intelligent foraging behavior of honey bee
swarms for iteration based optimization problems[6]. In a typical ABC algorithm, three types of artificial bees
are considered for an optimization problem which are called employed bees, onlooker bees and scout bees.
The employed bees are proposed for exploiting the food sources and carry the information to the onlookers in
the hive. The scout bees are considered for exploring new food sources near the hive.
Process steps of the ABC algorithm:
1. The first food sources that represent possible solutions by worker bees are produced.
2. The following steps are repeated until the condition is met (until desired).
•
•
•
•

All employed bees go to the source and determine the neighboring sources and this nectar is
evaluated.
Every onlooker bee selects a employed bee. After selecting a neighbor around this selected
resource, the amount of nectar is evaluated.
Some resources are abandoned and the scouts repeats the search for new sources of bees.
The best food source in memory.

Sharing information between bees is the most important event in the formation of common
knowledge. This information sharing takes place in the section called the dance area of the bucket (dancing
area). Communication between bees occurs within this dance area. This dance is called "waggle dance".
Other bees that have new source information, taking advantage of sunlight to achieve this goal, calculate the
angle between the orbit and the sun. Bees can adjust their energies by flying at different heights depending on
their loads.[7]
After all the information is transferred to the onlooker bees in the dance area, the onlooker bees
decide the distance between the sources, the quantity and quality of nectar. After the decision is made,
employed bees either return to their source and start to bring nectar or start looking for new sources. Scouts
bees are looking for random sources. The onlooker bee can fly to the source to move nectar or continue to
observe. There's a number balance between bees. So all bees don't work at the same time. There is a constant
balance between bees that are working and waiting for bees.

4.2. Search the Shortest Path
In this study, there are five bees in the colony, only workers and explorers. And these bees are sent
to the area where fire evacuation will take place with 10 cycles. There are 16 node points in this area,
including ABCDEFGHIJKLMNOP, and random distance information is provided between these node points.
Also the point that a fire might occur and entry and exit doors can be adjusted dynamically. In this
information light, the possible exit routes are determined taking into consideration the distance, smoke and
light metric values. This process continues for 10 cycles and finally selects the most optimal of the possible
paths.
At the beginning of the search process all bees are in the cove and can communicate directly with
each other for the duration of the call. While each bee creates one or more possible paths of its own, it also
prepares the components of the general search process. The search process consists of repeats. The first
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iteration ends when bees create one or more appropriate solutions. The best solution found is recorded during
the first iteration and the second cycle begins. The second cycle of bees creates step-by-step solution paths.
There are one or more partial solutions at the end of each cycle. The decision maker determines the total
number of iterations. When artificial bees fly, it performs a forward or backward transition. During the
onward transition, bees create a variety of partial solutions with collective experience and individual
examination from the past. After that, all bees are returned to the hive and participate in the decisionproduction process. Each bee is knowledgeable about the quality solutions that all other bees obtain. Based on
the quality of the partial solutions produced, it decides not to abandon or abandon its partial solution. If it
abandons, it becomes an independent viewer, and if it does not abandon, the keeper continues to develop its
own solution without receiving the employed bee. Depending on the quality of the partial solutions produced,
each bee has absolutely a loyalty to the previous partial solution. The second forward pass attempts to
develop the previous created partial solution, and then the transition is performed again and returned to the
hive. In the hive bees are involved in the exchange of information and decision-making process, the third
forward transition is carried out. Continue this process until the number of iterations, and finally located road
distances determined by comparing the minimum path.

Fig. 2. Optimum path flow diagram

In the light of the above information, the optimum way is calculated with the following conditions:
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•
•
•
•

Each of the Abcdefghijklmnopp points is given an index starting from 0
Start node N, output node H
There are fires between D-H, F-G and J-N nodes.
Distance information between nodes is maintained in two separate matrices:

HorizontalDistance [4] [3] = { {8,3,12},

VerticalDistance [3] [4] = { {6,10,21,3},

{5,7,11},
{1,26,13},
{17,1,4}

{9,13,18,22},
{23,11,7,13}
}

}

Five bees are sent to the system so they can find the minimum routes to be on the ten cycle. The
neighboring nodes that can be navigated from node N are determined. Nodes that can be navigated from this
node are M, J, and O nodes. However, this neighborhood is canceled because a fire has occurred on the way
between the N-J nodes. That is, there is no transition from point N to point J. Any of the possible neighbor
nodes are then randomly selected, so that the scouts are directed in different ways. Other nodes are evaluated
again, and the same way is passed to another randomly selected node. New routes are determined to reach the
exit by sending employed bees to other nodes that can be navigated by bees. And the metric values of these
routes are returned. These metric values are calculated in the direction of distance, smoke and light
information. The output node is given as initial N and H revealed after the bees make random choices of
nodes that can be navigated. When the employed bees go to these nodes, the scouts bees explore the next
nodes from those nodes. Thanks to this cycle, scouts bees reach their destination through different routes.
After all, employed bees return values from different routes to the destination and the optimal one is selected.
In this way, when 5 bees are given to the system, possible routes from node N to node H are
determined for 10 cycles. The found routes are the NOPLH path with 74.5 metric values, the NMIJFBCGH
path with 192.5 metric values, and the NFIJFBCGKOPLH paths with 294 metric values. During this process
also can occur in the loop, and N can be turned back to the state. In this case, if the necessary restrictions are
made in the loop, the job of the responsible bee is ended. And the evacuation process starting from the N
node is carried out via the selected NOPLH route as the optimum path.

Fig. 3. The optimal path from node N to node H

The minimum routes from other nodes to node H are in the following table:
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Table I. All optimum routes

Start node

Output
node

Optimum path

Path length

A

H

A-B-C-G-H

82.25

B

H

B-C-G-H

67.75

C

H

C-G-H

63.25

D

H

D-C-G-H

E

H

E-A-B-C-G-H

92.75

F

H

F-E-A-B-C-G-H

102.25

G

H

G-H

21.75

H

H

H

I

H

I-E-A-B-C-G-H

109.25

J

H

J-K-L-H

120.25

K

H

K-L-H

L

H

L-H

42.75

M

H

M-N-O-P-L-H

107.25

N

H

N-O-P-L-H

74.50

O

H

O-K-L-H

81.25

P

H

P-L-H

67.25

86

0

68

5. CONCLUSION
Events such as fire, power outage, terrorism (explosions, bomb reports, hostage events), chemical
leaks, earthquakes, flooding are some of the extraordinary conditions that may occur or affect domestic
spaces. In such disasters, the evacuation of the building is of great importance as soon as possible.
Considering the complexity of Modern buildings and the excess of people living in it, such a fast evacuation
is very difficult. This kind of situation is inevitable, such as panic, stampede, chewing, and not reaching the
exits. Therefore, the creation of information-based, dynamic, real-time interactive evacuation strategies and
systems is gaining great importance.
Today's modern cities, multi-level, complex and widespread the number of buildings is increasing
every day. These buildings, consisting of dozens of floors, hundreds of corridors, rooms and passageways, are
like small cities with their complicated structures and population. Depending on the size and complexity of
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the buildings, there are many new problems that are waiting to be resolved. In case of emergency, fast and
hassle-free evacuation of buildings is the first of these problems. Fires are the first of all extraordinary
situations that can occur or affect indoors.
In the event of fire, various algorithms are used to designate these short routes so that people can be
evacuated using the shortest path from their area. Examples of these algorithms are Dijkstra Algorithm,
Shortest Path Algorithm, Ant Colony Algorithm, Genetic Algorithm and Artifical Bee Colony Algorithm can
be given. Many studies have been done on the optimum route to the present day. Dijkstra's (1959) shortest
path algorithm, which guarantees the optimum solution, the other present has maintained the validity of the
developed method. Instead of using the same algorithmic logic, the same tasked with the use of different
algorithms for the problem solution will enable the realization of more instructive and more original projects.
In summary, in the coming years, there will be a very fast increase in the number of multi-storey
and complex buildings across our country, and these developments cause issues such as security, evacuation
systems and sustainability of buildings is clear. Therefore, it is important to take the necessary measures and
preparation of these subjects for such buildings in the present and future.
In this study, the Artifact Bee colony algorithm was used to determine the most suitable output path
at the time of the fire. The tests made with the developed software have been observed to produce results in
accordance with inputs and parameters. A software developed that results in multiple criteria is optimized,
where all user-provided criteria are optimally provided.
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Abstract
The similarity image processing is defined as a two-dimensional gray level image that obtained using
color images. The similarity image is an important preprocessing step which subtracts the pixels of the
similarity feature from the original color image. Because of its parallel processing capability, FPGA
chips are widely used in the image processing field which requires high processing volume. In the present
study, firstly, a similarity image has been obtained by using linear, exponential and gaussian function on
color image, by designing the interface in Matlab GUI. Processing time and visual results obtained from
the study have been presented and have been compared for these three functions. In addition, a similarity
image unit design based on the relation matrix in the 32-bit IEEE 754 1985 floating-point number
standard the FPGA has been implemented using the Xilinx ISE simulation program with the VHDL
language. Performance results from Matlab and FPGA-based designs have been compared. The
minimum operating periods of the FPGA-based linear and gaussian similarity image units are 11.081 ns.
In the future studies, FPGA-based high-speed edge detection, filtering, and segmentation can be
performed using units presented in this paper.
Keywords: Gravitational Search Algorithm, Optimization, FPGA, Chaotic TRNG.

1. GİRİŞ
İki veya daha fazla sayıdaki cisimlerin, verilerin veya şekillerin aynı olma özelliğini inceleyen kavram
benzerlik olarak tanımlanmaktadır. Önceki verilerden elde edilen referans uyarıcı ile yeni uyarıcıların
tanınma ve sınıflandırılmasında benzerlik kavramı önemli yer tutmaktadır. Benzer nesnelerin sınıflandırıldığı
veya benzer grupların ayırt edildiği durumlara yaşamın her döneminde sık karşılaşılmaktadır. Bu nedenle
benzerlik ölçümü iki grup arasında veya iki nesne arasında benzerlik derecesine karar vermek için çok önemli
bir araçtır [1]. Benzeşim görüntüsü, piksellerin renk özelliklerini kullanarak elde edilen gri seviye görüntüsü
şeklinde tanımlanabilir. Pikseller arasındaki renk fark değerlerinin analizi sonucu ortaya çıkan siyah-beyaz
şeklindeki görüntü, üç boyutlu renk uzayındaki görüntü bilgilerini iki boyutlu özelliğe dönüştürme işlemi ile
gerçekleştirilmektedir. Bu dönüşüm özelliğinden faydalanılarak gerçek görüntü üzerinde kenar belirleme,
filtreleme ve bölgelere ayırma (bölütleme) gibi işlemler yapılarak tanımlama ve sınıflandırma çalışmaları
yapmak mümkün olmaktadır[2]. Literatürde sunulan görüntü işleme çalışmalarında ilk olarak renkli
görüntülerin komşu piksellerin benzerlik özelliği bulanık mantık kuralları ile hesaplama yapılarak elde
edilmiştir [1]. Bir başka çalışmada, renkli görüntüdeki her pikselin değerleri öncelikle benzerlik ilişkisi
matrisinin kullanılmasıyla hesaplanarak, maksimum gri seviyeye normalize edilmiştir [3]. Sunulan yöntemle
elde edilen benzerlik görüntüsü üzerinde bölge büyüme algoritması kullanılarak renkli görüntü piksellerinin
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benzerlik ilişkisi ile bölütleme işlemi gerçekleştirilmiştir [4]. Diğer bir çalışmada, tıbbi görüntüler için
histogram kaydırmasına dayanan geri dönüşümlü görüntü saklama yöntemi önerilmiştir. Tahmin tekniği
kullanılarak görüntülerdeki komşu piksellerin benzerliği araştırılmış ve önerilen şemada gizli veriyi saklamak
için ana bilgisayar resminin öngörülen hataları için ise artık histogram yöntemi kullanılmıştır [5]. Bir diğer
çalışmada, piksellerin benzerlik özelliklerini kullanarak, süper pikselleri verimli bir şekilde üretmek için kortalama (k-means) kümeleme yaklaşımını uyarlayan bir süper-piksel algoritması önerilmiştir. Bilgisayarla
görme uygulamalarında süper piksel kullanımı görme olayını daha güvenli bir hale getirmiştir. Doğrusal
yinelemeli kümeleme uygulaması olarak adlandırılan bu yöntem, önceki yöntemlere göre daha iyi sınırlara
sahip olma özelliği taşımaktadır [6]. Sunulan farklı bir kümeleme çalışmasında, öncelikle sayısal görüntünün
üç boyutlu histogramı elde edilmiştir. Ardından istenilen küme sayısı kadar histogramın tepe noktası tespit
edilmiş ve bu değerler küme merkezleri olarak atanmıştır. Renk uzayında herhangi bir konuma karşılık gelen
piksellerin, küme merkezlerine olan uzaklıkları ve benzerlikleri hesaplanmıştır. Herhangi bir pikselin hangi
küme ya da sınıfa ait olduğu benzerlik değerlerinin eşiklenmesi ile kararlaştırılmıştır [7]. Bir diğer çalışmada
görüntü işlemenin ön safhası olan filtreleme işlemlerinde de her pikselin komşuları ile olan benzerlik
değerlerini kullanarak yeni bir anizotropik difüzyon filtresi önerilmiştir. Başlangıç aşamasında tüm görüntü
piksellerin benzerlik değerleri hesaplanmış ve difüzyon filtresi içinde iletkenlik katsayısı gibi kullanılmıştır
[8]. Bu çalışma da ikinci bölümde, renkli görüntüler için bağıntı matrisine dayalı benzeşim yönteminden
kısaca bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde, FPGA (Field Programmable Gate Array)-tabanlı benzeşim ünitesi
tasarımı ve tasarımdan elde edilen FPGA çip kullanım istatistikleri sunulmuştur. Dördüncü bölümde, sunulan
benzeşim yönteminin Matlab-tabanlı gerçekleştirilmesinden elde edilen sonuçlar verilmiştir. Beşinci bölümde
FPGA-tabanlı benzeşim ünitesi tasarımından elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır. Son bölümde ise iki
yöntem ile ilgili değerlendirmeler yapılmış ve ileride yapılabilecek çalışmalar için öneriler sunulmuştur.

2. BAĞINTI MATRİSİNE DAYALI BENZEŞİM GÖRÜNTÜSÜ
Benzeşim görüntüsü, pikseller arasındaki renk fark değerlerinin incelenmesi sonucu ortaya çıkan renkler
arasındaki özellik bilgilerini taşıyan siyah-beyaz şeklindeki gri görüntü olup, üç boyutlu renk uzayındaki
görüntü bilgilerini iki boyutlu özelliğe dönüştürme işlemini yapmaktadır. Renkli görüntüler üzerinde ilk
olarak 3x3’lük bir maske gezdirme işlemi gerçekleştirilmektedir. Maskenin hareketi, maske içerisindeki her
bir merkez pikselin ortalama benzeşim değeri hesaplanarak elde edilmektedir. Maske, yatay eksendeki son
merkez pikselin ortalama benzeşim değerinin hesaplanmasının ardından bir alt satıra geçmektedir. Maske
hareketi gerçek görüntünün sağ alt köşesindeki son piksele kadar devam etmektedir [2]. Gezdirilen maske
içerisinde bulunan merkez piksel için yapılan işlemlerin amacı, bağıntı matrisini elde etmek ve bu matrisin
ortalama değerini alarak benzeşim görüntüsünde merkezi pikselin bulunduğu adrese bu ortalama değeri
yazmaktır. Bunun için öncelikle, bağıntı matrisini elde etmek amacıyla maske içerisindeki piksellerin
aralarındaki mesafeler bulunmalıdır. Pikseller arasındaki mesafe, iki pikselin renkleri arasındaki geometrik
fark şeklinde tanımlanmaktadır. Maske içerisinden i ve j olmak üzere iki piksel alındığı varsayıldığında
P i (R i ,G i ,B i ) ve P j (R j ,G j ,B j ) şeklinde iki piksel arasındaki mesafe aşağıdaki Öklid mesafesi kullanılarak
hesaplanmaktadır [9].
(1)
Eşitlik (1)’deki d ij pikseller arasındaki uzaklık olmak üzere R i , G i ve B i i pikseline ait RGB değerlerini ve R j ,
G j ve B j ise j pikseline ait RGB değerlerini ifade etmektedir. Pikseller arasındaki d ij uzaklık değerlerinin
işlem yapılabilme şartını sağlayabilmesi için bazı özellikleri taşımaları gerekmektedir. Bunlar kısaca
aşağıdaki gibi sıralanabilir [10]. Burada d ij =d ji simetri özelliği, d ij>= 0 negatif olmama özelliği ve d ij =0i=j
iken tanım özelliğidir. Benzerlik, RGB görüntüsü içerisindeki yer alan piksellerin birbirleriyle olan ilişkisini
incelemektedir. Benzerlik ölçümü için, piksellerin arasındaki mesafe Eşitlik (1)'e göre bulunduktan sonra, bu
metrik değer aşağıda yer alan doğrusal, üstel ve gauss fonksiyonları içerisinde değerlendirilmektedir [2].
(2)

(3)

(4)
Eşitlik (2), (3) ve (4)’te verilen D değeri normalleştirilme katsayısı olmak üzere 32, 64, 128 ve 255 değerleri
verilerek elde edilen sonuçlar derecelendirilebilmektedir. Benzeşim ölçümünün dağılımı (0,1) aralığında
değişmektedir. Eğer bu fonksiyondan elde edilen değer sıfıra yakın ise iki piksel birbirine benzememekte ve
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bu değer bire yakın ise birbirine benzemektedir sonucu elde edilmektedir [1,11]. Bu fonksiyonların D=128
değeri için benzeşim karakteristik eğrileri Şekil 1. de verilmiştir.
Şekil 1’de, Eşitlik (2) için doğrusal fonksiyon benzeşim karakteristiği incelendiğinde, pikseller arasındaki
mesafenin büyük ve D değerinin küçük seçilmesi gibi uygulamalarda benzeşim aralığının sıfırın altına indiği
görülmektedir. Böyle bir durumun uygulama içerisinde gerçekleşmesi durumunda, görüntü içerisinde siyah
bölgelerin fazla olacağı anlamına gelmektedir. Pikseller arasındaki mesafe azaldıkça doğrusal olarak da
benzeşim değerinin artması doğrusal fonksiyonun en önemli özelliğidir. Eşitlik (3)’teki üstel fonksiyonda
mesafe değişim oranı ile benzeşimin değişimi lineer fonksiyonda olduğu gibi doğrusal sabit değişimler
göstermemektedir. Diğer bir deyişle, pikseller arasındaki mesafe büyüdükçe benzeşimdeki azalma oranı daha
büyük değişimlerle gerçekleşmektedir. Eşitlik (4)’te ayrım noktası küçük mesafelerdeki değişimlerde
benzeşimin değişimi çok yavaş, büyük mesafelerdeki değişimlerde de benzeşimin azalma oranı da çok büyük
olarak gerçekleşmektedir.
D normalleştirme katsayısı

Benzeşim değeri S(i,j)

1

0.5

0
Doğrusal Fonk.
Ussel Fonk.

-0.5

Gauss Fonk.
-1

0
50
100 150 200 250
Pikseller arasındaki mesafe d(i,j)

Şekil 1. Uygulamada kullanılan doğrusal, üstel ve gauss fonksiyonları D=128 için benzeşim karakteristik grafiği

Benzeşim karakteristiğinin bulunmasında pikseller arasındaki mesafe en önemli belirleyici değişkeni teşkil
etmektedir. Bunun yanında D normalleştirme sabitinin de uygun seçilmesi, elde edilen benzeşim değeri ve
görüntüsünü etkilemektedir. Şekil 2’de D sabiti 32, 64, 128 ve 255 değerleri için gauss fonksiyonuna
uygulanmış ve D sabitinin seçimi benzeşim değerini de etkilediği görülmektedir. D sabiti arttıkça benzeşim
değerinin değişimi oranı azalmaktadır.
D normalleştirme katsayısı
1

Benzeşim değeri S(i,j)

D=32
0.8

D=64
D=128

0.6

D=255

0.4
0.2
0

0

100 150 200 250
50
Pikseller arasındaki mesafe d(i,j)

Şekil 2. Gauss fonksiyon kullanılarak farklı D değerleri için benzeşim değişim grafiği

Maske içerisindeki 9 piksel kendileriyle ve komşularıyla beraber 9x9’luk bir benzeşim bağıntı matrisi
oluşturmakta ve ilgili benzeşim bağıntı matrisi Eşitlik (5)’te verilmektedir [12].
(5)
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Yukarıda verilen Eşitlik (5)’teki bağıntı matrisinin aritmetik ortalaması alınarak, merkez piksel için benzeşim
görüntüsünde yer alacak olan benzeşim değeri Eşitlik (6)'ya göre hesaplanmaktadır [4].
(6)
Elde edilen bu değer, merkez pikselin gerçek görüntüdeki adresi dikkate alınarak yeni oluşturulan benzeşim
görüntüsüne atanmakta ve bir sonraki işlem için maske hareket etmektedir. Bu işlem gerçek görüntüdeki sağ
alt köşedeki son pikselin benzeşim değerinin bulunmasına kadar devam etmektedir.

3. RENKLİ GÖRÜNTÜLER İÇİN FPGA-TABANLI BENZEŞİM ÜNİTESİ
FPGA çipleri, tasarımcıya ilk üretim sonrasında tasarlanan sistemi gerçek zamanlı olarak gerçekleştirmesine
imkân sunan ve parallel bir şekilde çalışabilme (paralel processing) kabiliyetine sahip tüm-devreler olarak
tanımlanabilir [13]. FPGA çipleri günümüzde pekçok alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışma
alanlarına yapay sinir ağları (artificial neural network) [14], osilatör tasarımı [15], sözde (pseudo) ve gerçek
(true) rasgele sayı üreteci [16, 17] ve görüntü işleme [18] örnek olarak verilebilir. Sunulan çalışmada, FPGA
çiplerinde çalışmak üzere renkli resimler için doğrusal ve gauss-tabanlı olmak üzere iki farklı benzeşim
görüntüsü ünitesi tasarımı yapılmıştır. Yapılan tasarımlar 32-bit IEEE 754-1985 kayan noktalı sayı (floating
point) standardında ve VHDL (Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language (Çok
Yüksek Hızlı Tümleşik Devre Donanım Tanımlama Dili) kullanılarak kodlanmıştır. Renkli görüntüler için
tasarlanan her iki FPGA-tabanlı benzeşim görüntüsü ünitelerinin en üst seviye blok diyagramı aynı olup Şekil
3’te verilmiştir. FPGA-tabanlı benzeşim üniteleri pipeline bir şekilde çalışmaktadır. Ünite girişinde 1-bit
Basla ile Clk sinyali ve 6 tane 32-bit veri giriş sinyali bulunmaktadır. Çıkışında ise, 32-bit ünitenin sonuç
değerini taşıyan Benz_Cikis ve bu sonuç değerinin üretildiğini gösteren 1-bit S_Hazir sinyali bulunmaktadır.

Şekil 3. FPGA-tabanlı benzeşim görüntüsü ünitesi en üst seviye blok diyagramı

Şekil 4’te tasarımı yapılan FPGA-tabanlı doğrusal benzeşim görüntüsü ünitesi ve Şekil 5’te FPGA-tabanlı
gauss benzeşim görüntüsü ünitesi ikinci seviye blok diyagramları verilmektedir. Üniteler içerisinde kullanılan
toplayıcı, çıkarıcı, çarpıcı ve bölücü gibi birimler Xilinx ISE tasarım aracı kullanılarak oluşturulmuştur.
Tasarlanan sistemde ilk olarak Start sinyali ‘1’ olduğunda FPGA içerisinde gerekli işlemler gerçekleştirilerek
benzeşim görüntüsü değeri her 81 saat darbesi içerisinde hesaplanmakta ve Benz_Cikis sinyal değeri elde
edilmektedir. Bu anda S_Hazir sinyal değeri de ‘1’ olmaktadır. Ünite yeni Benz_Cikis değerleri üretmediği
durumlarda S_Hazir sinyal değeri ‘0’ olmaktadır. Tasarlanan FPGA-tabanlı doğrusal benzeşim ünitesi ilk
Basla sinyalini aldıktan 172 saat darbesi (clock cycle) sonrasında ve FPGA-tabanlı gauss benzeşim ünitesi ise
ilk Benz_Cikis değerini 220 saat darbesi sonrasında üretmekte ve bu anda S_Hazir sinyali ‘1’ olmaktadır.
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Şekil 4. FPGA-tabanlı doğrusal benzeşim görüntüsü ünitesi ikinci seviye blok diyagramı

Şekil 5. FPGA-tabanlı gauss benzeşim görüntüsü ünitesi ikinci seviye blok diyagramı

4. MATLAB-TABANLI BENZEŞİM GÖRÜNTÜSÜ SONUÇLARI
Bu çalışmada sunulan bağıntı matrisine dayalı benzeşim görüntüsü, literatürde çok kullanılan ve Şekil 6’da
verilen biberler renkli görüntüsüne uygulanmıştır. Görüntüler 256x193 piksel büyüklüğünde ve jpeg
formatındadır.

Şekil 6. Çalışmada kullanılan Biberler ve Matlab GUI programında benzeşim için hazırlanan arayüz görüntüsü

Sunulan çalışma Intel(R) Core(TM) i5-4200U CPU 1.60 GHz 2.30 GHz işlemci, 6 GB RAM ve 64 bit işletim
sistemi özelliklerine sahip bilgisayar kullanılarak Matlab R 2012b programında uygulanmıştır. Benzeşim
görüntüsü elde edilmesi için Matlab GUI’de arayüz tasarlanmıştır. Şekil 6(b)’de renkli görüntüler için
tasarlanan benzeşim görüntüsü arayüz program genel görünümü verilmiştir. Arayüz tasarımı kullanıcı odaklı
ve basit tutulmuştur. Kullanıcı ilgili görüntüyü yükledikten sonra, D değerini ve ilgili benzeşim fonksiyonu
belirlenerek benzeşim görüntüsü ve veriler arayüz programında elde edilmektedir. Matlab GUI-tabanlı
benzeşim görüntüleri her bir 32, 64, 128 ve 255 D normalleştirme değerleri için elde edilmiştir. Her bir farklı
D normalleştirme benzeşim görüntüsünün elde edilme zamanı ve orijinal görüntü ile benzeşim görüntüsü
arasındaki benzerliği belirleyen Tepe Sinyal Oranı (TSO) alınmıştır.
(7)

(8)
TSO değerinin hesaplanması Eşitlik (7) kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Eşitlik (8)’deki I o c orjinal
görüntüyü, I th c ise benzeşim görüntüsünü, ro ve co görüntünün sırasıyla sütün ve satır sayısını vermektedir.
Tablo I’e göre D sabitinin bütün fonksiyonlar için artırılması durumunda, gerçek görüntüden biraz daha
uzaklaşıldığı TSO değerlerinin küçülmesinden anlaşılmaktadır. Fonksiyonların faklılığı ve D değerinin
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artması işlem zamanında büyük oranda değişiklik oluşturmamıştır. Renkli görüntüden benzeşim görüntüsüne
ortalama geçiş süresi 58 s’dir.

D

TSO_
K

TSO_
Y

TSO_
M

Zaman
(sn)

DOĞRUSAL F.

32
64
128
255

13.78
14.05
13.61
12.91

11.76
11.11
10.38
9.79

11.12
9.63
8.62
7.97

61.39
56.08
57.58
57.39

ÜSTEL F.

32
64
128
255

16.35
14.93
13.68
12.82

12.32
11.17
10.29
9.71

10.69
9.33
8.44
7.88

59.43
59.06
57.88
58.23

GAUSS F.

BİBERLER GÖRÜNTÜSÜ

Tablo I. Benzeşim görüntüsü TSO ve zaman çıktıları.

32
64
128
255

14.39
13.24
12.44
11.97

11.02
10.07
9.48
9.14

9.33
8.27
7.68
7.37

59.39
60.09
59.03
58.46

Şekil 7’de görüldüğü gibi D normalleştirme katsayısı değeri artıkça görüntü üzerinde aydınlık artmıştır.
Doğrusal fonksiyonda daha koyu bir benzeşim görüntüsü elde edilirken gauss fonksiyonunda daha aydınlık
bir görüntü elde edilmiştir. Bu durumda üstel fonksiyonun ortalama benzeşim görüntüsü verdiği tespiti
yapılmıştır.
DOĞRUSAL F.

ÜSTEL F.

GAUSS F.

(a) D=32

(b) D=32

(c) D=32

(d) D=64

(e) D=64

(f) D=64

(g) D=128

(h) D=128

(i) D=128
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(j) D=255

(k) D=255

(l) D=255

Şekil 7. Biberler görüntüsüne ait benzeşim görüntüleri

5. FPGA-TABANLI BENZEŞİM ÜNİTESİ TEST SONUÇLARI
Bu çalışmada, üçüncü bölümde sunulan renkli görüntüler için FPGA-tabanlı doğrusal ve gauss benzeşim
üniteleri Xilinx ISE 14-1 Project Navigator Design Tools (X-ISE-DT) kullanılarak Virtex-6 çip ailesi
(XC6VLX75T-FF784-3) için sentezlenmiştir. Sentezleme işleminin ardından Place-Route (P&R) işlemi
gerçekleştirilmiştir. P&R işleminin sonrasında elde edilen FPGA çip kaynak kullanım oranları ve ünitelerin
her bir benzeşim görüntüsü sonucunu vermek için gerekli olan saat darbesi (SD) süreleri Tablo II’de
verilmiştir. Tasarımı yapılan FPGA-tabanlı doğrusal ve gauss ünitelerinin minimum çalışma periyodu 11.081
ns’dir. Tasarlanan ünitenin test edilmesi amacıyla X-ISE-DT kullanılarak testbench dosyası oluşturulmuştur.
Ünitenin test sürecinde örnek veri seti dördüncü bölümde sunulan Matlab üzerinde ev görüntüsü
değerlerinden alınmıştır. Alınan değerler oluşturulan testbench dosyasında kayan noktalı sayı standardında
kodlanarak ünite test edilmiştir. Tasarlanan FPGA-tabanlı doğrusal benzeşim ünitesi çalışmada sunulan
biberler görüntüsünden benzeşim görüntüsünün elde edilmesi işlemini 1.249 s’de ve FPGA-tabanlı gauss
benzeşim ünitesi ise 1.565 s’de hesaplayabilmektedir.
Tablo II. FPGA-tabanlı benzeşim üniteleri kaynak kullanımı
Benzeşim
Ünitesi

Slice Register
Sayısı

Slice LUT
Sayısı

Occupied
Slice Sayısı

GÇB
Sayısı

Sonuç Üretme
Süresi (SD)

Doğrusal

6,321

7,229

2,023

227

172

Gauss

9,275

10,609

3,287

227

221

Üstel [19]

8,611

9,978

2,940

227

213

6. SONUÇLAR
Sunulan bu çalışmada, renkli görüntülerin iki boyutlu benzerlik görüntüsüne dönüştürülmesi amacı ile
kullanılan doğrusal ve gauss fonksiyonları için bağıntı matrisine dayalı yüksek hızlı FPGA-tabanlı benzeşim
görüntü ünitesi tasarımları yapılmıştır. Bu amaçla, Matlab benzeşim görüntüsü ve FPGA-tabanlı Xilinx ISE
benzetim programı kullanılarak bağıntı matrisine dayalı benzeşim görüntüsü uygulaması gerçekleştirilmiştir.
FPGA-tabanlı doğrusal ve gauss benzeşim görüntüsü tasarımları 32-bit IEEE-754-1985 kayan noktalı sayı
standardında VHDL dili ile kodlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Matlab-tabanlı biber görüntüsü
üzerindeki benzeşim uygulaması ortalama işlem süresi 87.774 s iken aynı görüntü FPGA-tabanlı ünite
üzerinde 1.249 s ile 1.565 s arasında değişmektedir. FPGA-tabanlı benzeşim görüntü ünitesi Matlab-tabanlı
uygulamaya göre oldukça yüksek hız kazancı sağlamıştır. Bu çalışmada sunulan FPGA-tabanlı benzeşim
ünitesi ileride yapılması düşünülen gerçek zamanlı ve yüksek hızlı görüntü işleme uygulamaları için temel
oluşturmaktadır. İleride yapılacak çalışmalarda, bu çalışmada sunulan benzeşim görüntüsü üniteleri
kullanılarak FPGA-tabanlı yüksek hızlı kenar belirleme, filtreleme ve bölütleme uygulamaları
gerçekleştirilebilir.
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Abstract
A steady state laminar natural convection heat transfer is numerically investigated in a two-dimensional
trapezoidal enclosure. Left wall of the enclosure is linearly heated or cooled. On the other hand inclined
upper wall is heated and bottom wall is cooled. Right wall of the enclosure is insulated. The solutions are
performed for Rayleigh number values between 104 and 106, and Prandtl number of air is 0.71. Finite
volume method is used for non-dimensional form of the momentum and energy equations. Governing
equations are solved by SIMPLE algorithm. Boussinesq approximation is valid for the bouyancy effects.
The obtained results are presented as local and average Nusselt numbers, streamlines, isotherms and
heatlines. It is found that linearly heated or cooled wall configurations have noticeable effects on the flow
and temperature fields and resulting heat transfer.
Keywords: Natural convection, linearly heating, trapezoidal enclosure.

1. GİRİŞ
Enerji türlerinden biri olan ısı, günümüzde her alanda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle dünya üzerinde
yenilenemez enerji kaynaklarını oluşturan fosil yakıtların yakın bir gelecekte tükenecek olması, enerjinin
daha verimli bir şekilde kullanılması gerçeğini de ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla, var olan enerjinin daha etkin
bir şekilde kullanımı için birçok araştırma yapılmıştır. Isı transferi türlerinden biri olan doğal taşınım, hem
ilave enerjiye ihtiyaç duymaması, hem de çeşitli yöntemlerle kontrol edilebilmesi açısından enerjinin verimli
kullanımını sağlamaktadır. Özellikle binalarda ısıl konfor uygulamalarında, elektronik cihazlarda oluşan
ısının atılmasında, güneş enerjisinden yararlanılan sistemlerde, damıtma işlemlerinde, dünya etrafındaki
meteorolojik olayların tahmininde, nükleer reaktörlerin tasarımında doğal taşınımla ısı transferinden
faydalanılmaktadır. Uygulama alanı çok geniş olan doğal taşınımla ısı transferi üzerine birçok araştırma
yapılmış olup, bu araştırmaların büyük bir çoğunluğunu kare ve dikdörtgen kesitli kapalı ortamlar, daha az bir
kısmını ise üçgen ve trapezoidal ortamlar ile karmaşık geometriye sahip ortamlar oluşturmaktadır. Doğal
taşınımla ısı transferinde önemli bir boyutsuz sayı olan Rayleigh sayısının etkisi bu çalışmalarda incelenmiş
olup, genel olarak farklı sınır koşulları, geometriler ve iş akışkanları için de çalışmalar yapılmıştır.
Davis [1], geleneksel doğal taşınım problemini ihtiva eden düşey bir duvarı ısıtılan, diğer düşey duvarı
soğutulan alttan ve üstten yalıtılmış, iki boyutlu kare kesitli geometride doğal taşınımı Grashoff sayısının
103-106 aralığında incelemiştir. Salmun [2], üçgen geometriye sahip tabanı yüksek sıcaklıkta, eğimli yüzeyi
düşük sıcaklıkta ve diğer yüzeyi yalıtılmış olan kapalı ortam için en/boy oranının 0.1-1.0 ve Rayleigh
sayısının 102-105 aralığında değişmesi durumlarındaki ısı transferi olayını incelemiştir. Corcione [3], yan
duvarları farklı sınır şartlarına sahip alt duvarı yüksek sıcaklıkta, üst duvarı düşük sıcaklıktaki dikdörtgen
kesitli kapalı ortamlarda meydana gelen doğal taşınımla ısı transferini sayısal olarak çalışmıştır. Shi ve
Khodadadi [4], sonlu kontrol hacmi metodunu kullanarak kare kesitli kapalı ortamın ısıtılan sol duvarına
*
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monte edilen kanatçığın konumunun doğal taşınım üzerine etkisini farklı Rayleigh sayılarında sayısal olarak
incelemişlerdir. İçerisinde yerel ısı kaynağı bulunan hava ile dolu eğimli dikdörtgen kesitli kapalı ortamlarda
laminer doğal taşınımla ısı transferi, Rayleigh sayısının 102-106, yükseklik/genişlik oranının 0.5-5 olması
durumları için Elsherbiny ve Ragap [5] tarafından sayısal olarak araştırılmıştır. Alt duvarı trigonometrik bir
fonksiyona bağlı olarak ısıtılan, diğer duvarları düşük sıcaklıkta tutulan kapalı ortam içerisindeki doğal
taşınım olayını Dalal ve Das [6] sonlu kontrol hacmi metodunu kullanarak SIMPLE algoritması yardımıyla
Rayleigh sayısının 100-106, en/boy oranının 0.5-2 aralığındaki parametreleri için incelemişlerdir. Birbiriyle
komşu olan sol duvarı yüksek sıcaklıkta, üst duvarı düşük sıcaklıkta ve diğer yüzeyleri yalıtılmış iki boyutlu
en/boy oranlarındaki dikdörtgen kapalı ortamda doğal taşınım problemi Rayleigh sayısının 103-107 aralığı
için, Aydın vd. [7] tarafından araştırılmıştır. Sathiyamoorthy vd. [8], alttan uniform bir şekilde, düşey
duvarlarından lineer olarak ısıtılan, üstten yalıtılmış kare kesitli kapalı ortam içerisinde meydana gelen doğal
taşınım problemini Rayleigh sayısının 103-105, Prandtl sayısının 0.7 ve 10 değerleri için sayısal olarak
çalışılmışlardır. Moukalled ve Acharya [9], eğimli üst yüzeyine engeller yerleştirilmiş trapezoidal
geometrideki kapalı ortam için ortamdaki akış ve ısı transferine Rayleigh sayısının ve ortam içine yerleştirilen
engellerin etkisini sayısal olarak incelemişler ve eğimli yüzeylerin değişik sınır koşullarına sahip olmaları
durumundaki sonuçları elde etmişlerdir. Trapezoidal geometriye sahip kapalı ortamın eğimli yüzeyinin ve
tabanının yalıtılması, diğer yüzeylerinin sabit sıcaklıklarda olmaları durumu Moukalled ve Darwish[10]
tarafından incelenmiştir. Sahin ve Arıcı [11] içerisine farklı konumlarda engel yerleştirilen dubleks ev benzeri
kapalı ortamdaki doğal taşınımla ısı transferi olayını farklı Rayleigh sayılarında yaz ve kış ısıtma durumları
için sayısal olarak incelemişlerdir.
Yapılan çalışmada sağ yan duvarı yalıtılmış, üst duvarı ısıtılan, alt duvarı soğutulan trapezoidal ortamın sol
duvarı için üç farklı sıcaklık profilindeki ısı transferi ve akış karakteristikleri incelenmiştir.

2. TEORİK ÇALIŞMA
Çalışılan problem geometrisi Şekil 1 de verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi çalışılan geometri, bir duvarı
dik yamuk (trapezoidal) olup sol duvar için üç farklı sıcaklık profili tanımlanmıştır. Bunlardan birincisi lineer
olarak artan sıcaklık profili, ikincisi lineer olarak azalan sıcaklık profili, üçüncüsü ise sabit sıcaklık profilidir.
Yamuk kesitli kapalı ortamın alt duvarı düşük sıcaklıkta olup eğimli olan üst duvarı ise yüksek sıcaklıktadır.
Kapalı ortamın sağ duvarı ise yalıtılmıştır.
Sol Duvar Sıcaklık profili
LINC
LDEC
LFIX

W=2H

g
H=L
y

x
L
Şekil 1. İncelenen kapalı ortam geometrisi ve sınır koşulları.

Kapalı ortamları sınırlayan yüzeyler ile ortam içerisinde bulunan iş akışkanı arasında sıcaklık farkına bağlı
olarak meydana gelen doğal taşınımla ısı transferinin çözümü için iki boyutlu zaman bağımsız kütlenin
korunumu, momentum ve enerji denklemleri Boussinesq yaklaşımına göre kaldırma kuvvetlerini de ihtiva
edecek şekilde boyutsuz olarak Eş. 1,2,3 ve 4 te verilmiştir:

∂U ∂V
+
=0
∂X ∂Y
 ∂ 2U ∂ 2U 
∂U
∂U
∂P

+V
=−
+ Pr
U
+
2
∂X
∂Y
∂X
∂Y 2 
 ∂X

U

(1)
(2)

 ∂ 2V ∂ 2V 
∂P
∂V
∂V

+ Ra Pr θ + Pr 
+
=−
+V
2
∂Y
∂Y
∂X
∂Y 2 
 ∂X

(3)
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U

∂θ
∂θ ∂ 2θ ∂ 2θ
+V
=
+
∂X
∂Y ∂X 2 ∂Y 2

(4)

Denklemlerde kullanılan boyutsuz büyüklüler ise:

X =

gβ (Th − Tc )L3
T − Tc ,
pL2 ,
y
x,
vL , ,
uL ,
Ra
=
θ=
P=
Y = ,U =
V =
να
L
L
α
α
ρα 2
Th − Tc

şeklinde verilmiştir.
Şekil 1 deki geometri için sınır koşulları,
X=0 da θ (0, Y ) = Y veya θ (0, Y ) = 1 − Y veya θ (0, Y ) = 0.5

∂θ
=0
∂X
Y=0 da θ ( X ,0 ) = 0 ve eğimli üst duvar boyunca θ ( X , Y ) = 1

X=L de

şeklindedir. Çözüm bölgesi içerisinde kapalı ortamın duvar yüzeylerinde kaymama sınır koşulu geçerli olup
akışkan özellikleri sabit alınmıştır.
Taşınımla ısı transferinde önemli bir boyutsuz sayı olan Nusselt sayısının alt duvar boyunca yerel ve ortalama
değerleri Eş. 5 te verilmiştir:

Nu b = −

∂θ
∂Y

L

Nu b =
Y =0

1
Nu b dX
L ∫0

Ortam içerisindeki akım çizgileri,

U=

∂ψ ,
∂Y

V =−

ve ısı eğrileri

∂Π
∂θ
= Vθ −
∂X
∂Y
∂Π
∂θ
= Uθ −
∂Y
∂X

−

∂ψ
∂X

(5)
(6)







(7)

şeklinde verilmiştir.
Elde edilen eliptik denklemler FORTRAN programlama dilinde yazılan kod sayesinde sayısal olarak
çözülmüştür. Sayısal çalışma, iki boyutlu kare ortamın 60x120 uniform ağ yapısına bölünmesiyle yapılmıştır.
Eş. 1, 2, 3 ve 4 te verilen kütlenin korunumu, momentum ve enerji denklemleri sonlu kontrol hacmi (FVM)
yöntemiyle ayrıklaştırılmıştır. Ayrıklaştırılan denklemler Patankar [12] tarafından verilen SIMPLE (SemiImplicit Pressure Linked Equation) algoritmasına göre çözülmüştür. Momentum denklemleri için sınır
koşulları olarak bütün duvarlarda kaymama sınır koşuluna bağlı olarak sıfır hız geçerlidir. Lineer olarak artan
veya azalan sıcaklık profili için minimum sıcaklık değeri 0 olup maksimum sıcaklık değeri ise 1 olmaktadır.
Eşdeğer ısıtmayı sağlamak için sol duvara atanan üçüncü sıcaklık değeri bu iki sıcaklığın ortalaması olan ise
0.5 tir. Kapalı ortam içerisinde iş akışkanı olarak hava kullanılmıştır ve Prandtl sayısı 0.71 olarak alınmıştır.

3. BULGULAR
Trapezoidal kesitli kapalı ortamda sol duvar için verilen üç farklı sıcaklık profiline göre elde edilen bulgular,
Rayleigh sayısının 104-106 değerlerinde yerel ve ortalama Nusselt sayıları, akım çizgileri, eş sıcaklık eğrileri
ve sı eğrilerinin değişimleri şeklinde Şekil 3-7 de sunulmuştur. Karşılaştırma yapmak amacıyla boş
trapezoidal ortam için elde edilen normalize edilmiş ortalama Nusselt sayıları, Moukalled ve Acharya [9]
tarafından yapılan çalışma ile karşılaştırılmıştır. Şekil 2 den de görüleceği gibi elde edilen sonuçlarla
literatürde verilen sonuçlar benzerlik göstermektedir. Normalize edilmiş Nusselt sayısını bulabilmek için
kapalı ortamda sadece iletimle olan ısı transferindeki Nusselt sayısının bulunması gerekir. Ortamda iş
akışkanının hareketsiz olduğu durum için (Ra=0), yani ısı transferinin sadece iletimle gerçekleştiği şartlardaki
Nusselt sayısı bulunarak normalize edilmiş Nusselt sayısı hesaplanmıştır.
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2,4
2,2
2,0

Nu*

1,8
1,6
1,4
1,2
Moukalled ve Acharya
Yapılan çalışma

1,0
0,8
1E+04

1E+05

1E+06

1E+07

Ra
Şekil 2. Yapılan çalışma ile Moukalled ve Acharya [9] tarafından yapılan çalışmanın karşılaştırılması.
Lineer artan sıcaklık profili için alt duvar boyunca yerel Nusselt sayıları Şekil 3 te verilmiştir. Ortam
içerisindeki akışa bağlı olarak sol duvara yakın bölgelerdeki ısı transferinin yüksek olduğu, yalıtılmış olan sağ
duvara yaklaştıkça ısı transferinin azaldığı tespit edilmiştir. Bütün Rayleigh sayılarında alt duvarın ortasına
doğru yaklaştıkça ısı transferinin azaldığı, ancak yüksek Rayleigh sayılarında duvarın orta noktasından sonra
ısı transferinin yerel olarak arttığı belirlenmiştir.

1,2

1,0

Ra=104
Ra=105
Ra=106

0,8

Nub

0,6

0,4

0,2

0,0

0,0
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0,6

0,8

1,0

X

Şekil 3. Lineer artan sıcaklık profili için alt duvar boyunca yerel Nusselt sayıları.
Lineer azalan sıcaklık profili için yerel Nusselt sayıları incelendiğinde sol duvar ile alt duvarın komşu olduğu
bölgede sıcaklık farkının yüksek oluşuna bağlı olarak yerel ısı transferinin yüksek olduğu Şekil 4 te
görülmektedir. Alt duvar için 0.2 den sonra ısı transferinin yaklaşık sabit kaldığı tespit edilmiştir. En yüksek
yerel ısı transferi ise bilinenin aksine düşük Rayleigh sayısında meydana gelmiştir. En düşük yerel ısı
transferi ise yüksek Rayleigh sayısında meydana gelmiştir.
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Şekil 4. Lineer azalan sıcaklık profili için alt duvar boyunca yerel Nusselt sayıları.
Sabit sıcaklık için alt duvar boyunca yerel Nusselt sayılarının verildiği Şekil 5 ten görüldüğü gibi sabit
sıcaklık sınır şartı sonuçlarının lineer azalan sıcaklık profili ile benzer eğilimler göstermiştir. İki sıcaklık
profili sonuçları arasında sadece sayısal farklar bulunmaktadır. Bilinenin aksine en yüksek yerel ısı transferi
düşük Rayleigh sayısında, en düşük yerel ısı transferi ise yüksek Rayleigh sayısında meydana gelmiştir.
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Şekil 5. Sabit sıcaklık profili için alt duvar boyunca yerel Nusselt sayıları.
Farklı sıcaklık profilleri için ortalama Nusselt sayıları incelendiğinde en yüksek ısı transferinin lineer azalan
sıcaklık profilinde, daha sonra sabit sıcaklık profilinde, en düşük ısı transferinin ise lineer artan sıcaklık
profilinde meydana geldiği Şekil 6 dan görülmektedir. İncelenen bütün sıcaklık profilleri için Rayleigh
sayısının artmasıyla birlikte ısı transferinin arttığı tespit edilmiştir. Ancak bu artış lineer artan sıcaklık
profilinde çok az olmaktadır.
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Şekil 6. Farklı sıcaklık profilleri için alt duvardaki ortalama Nusselt sayıları.
Ortam içerisindeki akım çizgileri ve eş sıcaklık eğrileri alt alta ısı eğrileri ise yan taraflarında olacak şekilde
farklı Rayleigh sayılarında ve incelenen sıcaklık profillerinde Şekil 7 de verilmiştir. Lineer artan sıcaklık
profili için akım çizgilerinin eğimli duvara yakın bir bölgede bulunan merkez etrafında yoğunlaştığı
görülmüştür. Artan Rayleigh sayısına bağlı olarak daha şiddetli akımların meydan geldiği ve akım merkezinin
eğimli üst duvara doğru kaydığı tespit edilmiştir. Eş sıcaklık eğrileri ile ısı eğrilerinde ise önemli bir değişim
görülmemektedir. Isının büyük oranda sol duvar ile eğimli üst duvarın birleştiği nokta civarında ortama
aktarıldığı belirlenmiştir.
Lineer azalan sıcaklık profilinde ise çalışılan bütün parametrelerde ortam içerisinde biri eğimli üst duvara
yakın olmak üzere üç tane akım hücresinin meydana geldiği görülmüştür. Eş sıcaklık eğrilerinde ise artan
Rayleigh sayısıyla birlikte ortam içerisinde eş sıcaklığa sahip bölgelerin genişlediği görülmüştür. Isı eğrileri
incelendiğinde ise ısının büyük oranda eğimli üst duvardan ve sol duvarın alt bölgelerinden ortama
aktarıldığı, gelişen akımlarla birlikte ortama yayıldığı belirlenmiştir.
Sabit sıcaklık profilinde ise lineer azalan sıcaklık profilinde olduğu gibi ortam içerisinde üç tane akım
hücresinin oluştuğu belirlenmiştir. Düşük Rayleigh sayılarında akım hücreleri alt duvar ve eğimli üst duvar
civarında oluşmaktadır. Eş sıcaklık eğrilerinde önemli bir değişim gözlenmemiştir. Isı eğrilerinde ise artan
Rayleigh sayısıyla birlikte ısıtılan sol duvar ile eğimli üst duvara doğru ısı merkezlerinin kaydığı
belirlenmiştir.
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Şekil 7. Farklı Rayleigh sayılarında akım fonksiyonları, eş sıcaklık eğrileri ve ısı eğrileri.
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4. SONUÇLAR
Yapılan çalışma sonucunda üst duvarı eğimli trapezoidal ortamın ısıtılan sol duvarına tanımlanan sıcaklık
profillerinin doğal taşınımla ısı transferini değiştirdiği görülmüştür. En yüksek ısı transferinin lineer azalan
sıcaklık profilinde, daha sonra sabit sıcaklık profilinde, en düşük ısı transferinin ise lineer artan sıcaklık
profilinde meydana geldiği tespit edilmiştir. İncelenen bütün sıcaklık profilleri için Rayleigh sayısının
artmasıyla birlikte ısı transferinin arttığı tespit edilmiştir. Ancak bu artış lineer artan sıcaklık profilinde çok az
olmaktadır. Bilinenin aksine, en yüksek yerel ısı transferinin düşük Rayleigh sayısında, en düşük yerel ısı
transferinin ise yüksek Rayleigh sayısında meydana geldiği bulunmuştur. Lineer artan sıcaklık profilinde
ortam içerisinde bir tane akım hücresinin oluştuğu, diğer sıcaklık profillerinde ise üç tane akım hücresinin
oluştuğu belirlenmiştir.
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Abstract
A steady state laminar natural convection heat transfer is numerically investigated in a two-dimensional
square enclosure filled with porous medium. One of the side walls of the enclosure is heated by linearly
or sinusoidally. Other side wall is cooled. Upper wall and bottom wall of the enclosure are insulated.
The solutions are performed for Rayleigh number values between 104 and 106, and for a Prandtl number
value of 0.71 and Darcy numbers from 10-1 to 10-3. Finite volume method is used for non-dimensional
form of the momentum and energy equations. Governing equations are solved by SIMPLE algorithm.
Boussinesq approximation is valid for the bouyancy effects. The obtained results are presented as
average Nusselt numbers, streamlines and isotherms. It is found that temperature distribution of the left
wall has noticeable effects on the flow, temperature fields and resulting heat transfer.
Keywords: Natural convection, linear or sinusoidal heating, porous media, square enclosure.

1. GİRİŞ
Gözenekli ortamlar günlük yaşantımızda farkında olmadan da karşımıza çıkan ve birçok alanda uygulaması
olan bir konudur. Kendi boyutuna oranla daha küçük ve birbiri ile irtibatlı boşluklardan oluşan gözenekli
ortamlar bir akışkanın içerisinden geçmesine izin verdiği için özellikle ısı transferi ve akışkanlar mekaniği
uygulamalarında karşımıza çıkmaktadır. Isı yalıtım malzemelerinde, ısı depolamada, arıtma ve filtreleme
işlemlerinde, nükleer reaktörlerde, kurutma işlemleri gibi birçok alanda gözenekli malzemelerden
faydalanılmaktadır. Özellikle Darcy tarafından su arıtma işlemlerinde kullanılmasıyla birlikte gözenekli
malzemeler ve bunların kullanıldığı ortamlar ile ilgili yapılan akademik çalışmalarda büyük bir artış
olmuştur. Gözenekli ortamın geçirgenliği, boşluk yapısı, kullanılan akışkan türü ve akış çeşidi, farklı
malzeme geometrileri ve sınır koşulları gibi birçok parametre bu akademik çalışmaların kaynağını
oluşturmuştur.
Varol vd. [1], köşegenlerinden bir levha ile bölünen gözenekli kare ortamdaki doğal taşınım problemini farklı
Rayleigh sayılarında ve ısıl iletim oranlarında çalışmışlardır. Çalışma sonucunda köşegenler boyunca
yerleştirilen levhanın ısı transferini önemli ölçüde azalttığını belirlemişlerdir. Alt duvarından ısıtılan, yan
duvarlarından ise lineer olarak artan veya azalan ısıtılan üst duvarı yalıtılmış gözenekli malzeme ile dolu kare
kesitli kapalı ortamdaki doğal taşınım olayı Sathiyamoorthy vd. [2] tarafından farklı Rayleigh ve Darcy
sayılarında sayısal olarak incelenmiştir. Basak vd. [3], kare kesitli gözenekli ortamın üst duvarının hareketli
olduğu durumda karma taşınımı farklı Grashoff, Darcy, Reynolds ve Prandtl sayılarında incelemişlerdir.
İncelenen geometri alt duvarından uniform olarak ısıtılırken yan duvarları lineer olarak ısıtılmakta veya
soğutulmaktadır. Gözenekli malzeme ile dolu eğimli yan duvarlarından soğutulan, üst duvarı yalıtılmış alt
duvarı ise uniform veya sinüzoidal olarak ısıtılan trapezoidal kapalı ortamdaki doğal taşınımla ısı transferi
sayısal olarak Basak vd. [4] tarafından etkili boyutsuz sayılar için sayısal olarak araştırılmıştır. Oztop [5],
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kısmen soğutulan gözenekli madde ile dolu eğimli dikdörtgen ortamlardaki doğal taşınımı farklı ısıtıcı
konumlarında ve eğim açılarında incelemiş olup eğim açısının ısı transferi ve akışkan akışını önemli ölçüde
etkilediğini bulmuştur. Gözenekli ortamlarla ilgili geniş bir literatür araştırması Baytaş [6] tarafından verilmiş
olup gözenekli ortamların tarihçesi ve uygulama alanları ile gelişiminden bahsedilmiştir. Oztop ve Varol [7],
bir duvarından sinüzoidal olarak ısıtılan, karşısındaki hareketli duvarından soğutulan gözenekli malzeme ile
dolu kare kesitli ortamdaki karma taşınımı farklı eğim açılarında sonlu kontrol hacmi ile incelemişlerdir.
Bitişik duvarlarının birinden ısıtılan diğerinden soğutulan gözenekli malzeme ile dolu eğimli kare ortamdaki
doğal taşınımla ısı transferi farklı eğim açısı ve Rayleigh sayısı değerlerinde sonlu farklar yöntemiyle Revnic
vd. [8] tarafından incelenmiştir. Eğim açısının eşsıcaklık eğrileri, Nusselt sayısı ve akım çizgilerini önemli
ölçüde etkilediğini bulmuşlardır. Darcy–Forchheimer modelinin kullanıldığı yan duvarlarından soğutulan üst
duvarı yalıtılmış, alt duvarından ise uniform olmayan veya sabit bir şekilde ısıtılan gözenekli malzeme ile
dolu kare ortam için geniş bir parametre aralığındaki doğal taşınım olayı Basak vd. [9] tarafından
çalışılmıştır. Çalışmada uniform olmayan ısıtma modelinde alt duvarın orta kısımlarında ısı transferinin en
yüksek değerlere ulaştığı, ancak ortalama ısı transfer değerinin düşük olduğu belirlenmiştir.
Yapılan çalışmada içerisinde gözenekli malzeme bulunan kare kesitli kapalı ortamdaki sol duvarın lineer bir
şekilde artarak veya azalarak ısıtılmasına ilave olarak sinüzoidal sıcaklık profilinin de doğal taşınımla ısı
transferine etkileri incelenmiştir

2. TEORİK ÇALIŞMA
Çalışılan problem geometrisi Şekil 1 de verilmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi çalışılan geometri kare olup
sol duvar için üç farklı sıcaklık profili tanımlanmıştır. Bunlardan birincisi lineer olarak artan sıcaklık profili,
ikincisi lineer olarak azalan sıcaklık profili, üçüncüsü ise sinüzoidal olarak değişen sıcaklık profilidir. Kare
kesitli kapalı ortamın alt ve üst duvarları ise yalıtılmıştır.
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Şekil 1. İncelenen kapalı ortam geometrisi ve sınır koşulları.
Kapalı ortamları sınırlayan yüzeyler ile ortam içerisinde bulunan iş akışkanı arasında sıcaklık farkına bağlı
olarak meydana gelen doğal taşınımla ısı transferinin çözümü için iki boyutlu zaman bağımsız kütlenin
korunumu, momentum ve enerji denklemleri Boussinesq yaklaşımına göre kaldırma kuvvetlerini de ihtiva
edecek şekilde boyutsuz olarak Eş. 1,2,3 ve 4 te verilmiştir:
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Denklemlerde kullanılan boyutsuz büyüklüler ise:
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şeklinde verilmiştir.
Şekil 1 deki geometri için sınır koşulları,
X=0 da θ (0, Y ) = Y veya θ (0, Y ) = 1 − Y veya θ (0, Y ) = 0.5 + Sin(2πY )
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X=L de θ (1, Y ) = 0
Y=0 da ve Y=H de

∂θ
=0
∂Y

şeklindedir. Çözüm bölgesi içerisinde kapalı ortamın duvar yüzeylerinde kaymama sınır koşulu geçerli olup
akışkan özellikleri sabit alınmıştır.
Taşınımla ısı transferinde önemli bir boyutsuz sayı olan Nusselt sayısının sağ duvar boyunca yerel ve
ortalama değerleri Eş. 5 te verilmiştir:
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Çözüm için FORTRAN dilinde yazılan kod sayesinde eliptik problem sayısal olarak çözülmüştür. Sayısal
çalışma, iki boyutlu kare ortamın 120x120 uniform ağ yapısına bölünmesiyle yapılmıştır. Eş. 1, 2, 3 ve 4 te
verilen kütlenin korunumu, momentum ve enerji denklemleri sonlu kontrol hacmi (FVM) yöntemiyle
ayrıklaştırılmıştır. Ayrıklaştırılan denklemler Patankar [10] tarafından verilen SIMPLE (Semi-Implicit
Pressure Linked Equation) algoritmasına göre çözülmüştür. Momentum denklemleri için sınır koşulları olarak
bütün duvarlarda kaymama sınır koşuluna bağlı olarak sıfır hız, enerji denklemi için üst ve alt duvarda yalıtım
sınır koşulu geçerli olup ısıtılan sol duvarlarda ise lineer olarak artan veya azalan sıcaklık sınır koşulu ile
sinüzoidal sıcaklık değişimi verilmiştir. Sağ duvarın ise düşük sıcaklıkta olduğu kabul edilmiştir. Lineer
olarak artan veya azalan sıcaklık profili için minimum sıcaklık değeri 0 olup maksimum sıcaklık değeri ise 1
olmaktadır. Kapalı ortam içerisinde iş akışkanı olarak hava kullanılmış olup, hava için Prandtl sayısı 0.71
olarak alınmıştır.

3. BULGULAR
Kare kesitli kapalı ortamda sol duvar için atanan üç farklı sıcaklık profili için elde edilen bulgular, Rayleigh
sayısının 104-106 değerleri ile Darcy sayısının 10-1 ve 10-3 değerleri için ortalama Nusselt sayıları, akım
çizgileri, eş sıcaklık eğrilerinin değişimleri şeklinde Şekil 3-6 da sunulmuştur. Uniform olmayan bir şekilde
alt duvarından ısıtılan yan duvarlarından soğutulan, üst duvarı yalıtılmış kare ortamda elde edilen eş sıcaklık
eğrileri ve akım çizgileri Basak [9] tarafından yapılan çalışma ile karşılaştırılmıştır. Şekil 2 den de görüleceği
gibi elde edilen sonuçlarla literatürde verilen sonuçlar benzerlik göstermektedir.

(a)

(b)
Şekil 2. Yapılan çalışma (a) ile Basak[9] tarafından yapılan çalışmanın (b) karşılaştırılması.
(Ra=106, Da=10-4,Pr=0.7)
Darcy sayısının 10-1 değerinde farklı Rayleigh sayılarında ortalama Nusselt sayılarının değişiminin verildiği
Şekil 3 ten görüldüğü gibi artan Rayleigh sayısıyla birlikte ısı transferi de lineere yakın bir şekilde
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artmaktadır. Sıcaklık profillerine göre değişim incelendiğinde lineer artan sıcaklık profilinde ısı transferinin
bütün Rayleigh sayılarında en yüksek olduğu görülmüştür. En düşük ısı transferi ise lineer olarak azalan
sıcaklık profilinde görülmüştür.
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Şekil 3. Farklı Rayleigh sayılarında ortalama Nusselt sayıları (Da=10-1).
Darcy sayısının 10-3 değerinde farklı Rayleigh sayılarında ortalama Nusselt sayılarının değişiminin verildiği
Şekil 4 ten görüldüğü gibi artan Rayleigh sayısıyla birlikte ısı transferi de artmaktadır. Ancak bu artış, lineer
bir değişim özelliği göstermemektir. Darcy sayısının azalmasıyla birlikte ısı transferinde de azalmaların
olduğu belirlenmiştir. Sıcaklık profillerine göre değişime bakıldığında Darcy sayısından bağımsız olarak
lineer artan sıcaklık profilinde ısı transferinin bütün Rayleigh sayılarında en yüksek olduğu görülmüştür. En
düşük ısı transferi ise yine lineer olarak azalan sıcaklık profilinde görülmüştür. Ancak sinüzoidal sıcaklık
profili sonuçlarının lineer azalan sıcaklık profili sonuçlarına yakın olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 4. Farklı Rayleigh sayılarında ortalama Nusselt sayıları (Da=10-3).
Akım çizgileri ve eş sıcaklık eğrilerinin değişimi Şekil 5 te verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi düşük
Rayleigh sayılarında kare ortamın merkezi civarında akım çizgileri oluşmakta ve artan Rayleigh sayısıyla
birlikte bu merkez değişmektedir. Özellikle lineer artan sıcaklık profilinde gözenekli ortam içerisinde bir tane
akım hücresi meydana gelirken diğer profillerde yüksek Rayleigh sayılarında birden fazla akım hücresi
meydana gelmektedir. Lineer artan sıcaklık profilinde akım merkezi soğutulan duvara doğru kayarken diğer
sıcaklık profillerinde bu merkez yukarıya doğru kaymaktadır. Lineer azalan sıcaklık profili ile sinüzoidal
sıcaklık profilinde birbirine yakın sonuçların olduğu görülmüştür. Eş sıcaklık eğrilerinde ise ortamın ısıtılan
sol yüzeyine yakın bölgelerde eş sıcaklık eğrilerinin sıklaştığı ve yüksek sıcaklık farklarının oluştuğu
görülmüştür. Soğutulan sağ yüzeye yakın bölgelerde ise birbirine neredeyse eşdeğer sıcaklık değerlerinin
olduğu belirlenmiştir.
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Şekil 5. Farklı Rayleigh sayılarında akım fonksiyonları ve eş sıcaklık eğrileri (Da=10-1)
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Şekil 6. Farklı Rayleigh sayılarında akım fonksiyonları ve eş sıcaklık eğrileri (Da=10-3)
Darcy sayısının 10-3 değeri için akım çizgileri ve eş sıcaklık eğrilerinin değişimi Şekil 6 da verilmiştir.
Şekilden görüldüğü gibi düşük Rayleigh sayılarında lineer artan sıcaklık profili için kare ortamın merkezi
civarında akım çizgileri oluşmakta iken diğer sıcaklık profillerinde ise kare ortamın daha alt noktalarında
yoğunlaşmaktadır. Artan Rayleigh sayısıyla akım merkezi lineer artan sıcaklık profilinde gözenekli ortamın
sağ üst bölgelerine doğru kaymaktadır. Diğer sıcaklık profillerinde ise akım merkezi başlangıçtaki merkez
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civarında daha geniş bir hal almakta ve ters yönlü ikinci akım hücreleri meydana gelmektedir. Lineer artan
sıcaklık profilinde eşsıcaklık eğrileri gözenekli ortamın sol ve sağ üst bölgelerinde sıklaşmakta ve sıcaklık
farkı bu bölgelerde daha fazla olmaktadır. Diğer sıcaklık profillerindeki eş sıcaklık eğrilerinin sol duvar
civarında sıklaştığı, soğuk olan sağ duvara yakın bölgelerde ise birbirine paralel eğriler oluşturduğu
görülmüştür.

4. SONUÇLAR
Yapılan çalışma sonucunda gözenekli ortamın ısıtılan sol duvarına tanımlanan sıcaklık profillerinin doğal
taşınımla ısı transferini önemli ölçüde değiştirdiği görülmüştür. Isı transferine sadece tanımlanan sıcaklık
profillerinin değil, aynı zamanda Rayleigh sayısı ve Darcy sayısının da etki ettiği görülmüştür. Darcy
sayısının azalması ısı transferini azaltmaktadır. Rayleigh sayısının artmasıyla birlikte çalışılan Darcy
sayılarının her ikisinde de ısı transferinde artışlar görülmüştür. En yüksek ısı transferinin lineer artan sıcaklık
profilinde, en düşük ısı transferinin ise lineer azalan sıcaklık profilinde olduğu belirlenmiştir. Sinüzoidal
sıcaklık profilinde elde edilen ısı transferi değerleri diğer iki sıcaklık profili arasında kalmakla birlikte lineer
azalan sıcaklık profili değerlerine yakın olduğu tespit edilmiştir. Akış yönünden gözenekli ortam içersinde en
yüksek akım hızları sinüzoidal sıcaklık profilinde, en düşük ise lineer artan sıcaklık profilinde görülmüştür.
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Abstract
One of the most important problems encountered by mankind is undoubtedly natural disasters and it
affects human life undoubtedly. As a result of natural disasters, all services such as especially road
transport, communication are adversely affected. In this study, the preparation of system model and its
integration to crisis management centre are aimed in order to establish a drone control centre. For this
purpose, multiple drone team which are working in collaboration will use. Therefore, in scope of this
study, technical characteristics of drone used will be determined at first. Then, communication protocol
which achieves communication among drones and between drones and crisis management centre will be
developed. When the system is applied, the activities such as damage assessment, search and rescue and
the delivery of food and medical supplies for inaccessible places will be accelerated and even
unachievable activities will become possible.
Keywords: Drone, natural disasters, management centre.

1. GİRİŞ
Doğal afetler tarih boyunca insanoğlunun yaşamını olumsuz yönde etkilemiştir. Günümüzde insanların
karşılaştığı ve hayatlarımızı etkileyen doğal afetlerdir. Artan şehirleşme ve hızlı nüfus artışıyla gün geçtikçe
doğal afetlerin etkisi yaşamı daha da fazla etkilemektedir. Doğal afetler, ulaştırma ve iletişim hizmetlerini
aksatmaktadır. Bu durum Sumatro, Şili ve ülkemizde Kütahya, Erzincan, Marmara vb. depremleri sonrası acı
bir tecrübe olarak yaşanmıştır. Bu durum arama kurtarma, sağlık ve benzeri çalışmaları büyük oranda
kısıtlamaktadır. Diğer taraftan kamu, sivil toplum örgütleri ve hatta şahıslar yardıma koşmakta ve bu
yardımların tümü kriz yönetim merkezleri tarafından organize edilmektedir. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil
Durum Yönetimi Başkanlığı, afet sonrası iyileştirme raporu oluşturmuştur [1]. Aynı zamanda, Türkiye Afet
Müdahale Planı da hazırlanmıştır [2]. Afet öncesi ve sonrası lojistik desteğin önemi belirtilmiştir [3].
Bütünleşik afet yönetimin temel ilkeleri esas alınarak, afet yönetiminin değerlendirmesi incelenmiştir [4].
Sanayide Afet ve Acil Durum Yönetimi Rehberi oluşturulmuş ve nelere dikkat edilmesi gerektiği
belirtilmiştir [5]. Türkiye’de afet yönetiminde, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri belirtilmiştir [6].
Doğal afetler ve diğer afetlerde en büyük problem, zamanında durumu net olarak analiz etmek ve durumu
görsel olarak değerlendirmektir.
Afet yaşanan yere ulaşım en büyük sorunlaran biridir. Bunun çözümü için, birçok sektörde kullanılan
droneler, yukarıda söz edilen doğal felaketler sonucu kısıtlanan hizmetleri kolaylaştırmak için son yıllarda
kullanılmaya başlanmıştır. Droneler özellikle helikopter ve benzeri hava araçlarının kullanılamadığı
durumlarda öne çıkmaktadır. Ancak bizzat kendisi kaotik bir olay olan tabii afetlerde bu araçların nasıl, kim
tarafından, ne zaman ve hangi hizmetler için kullanılacağı belirlenmeli ve bunların koordinasyonu da kriz
yönetim merkezinin organizasyonuna entegre edilmelidir. Drone yönetim merkezinin modelinin
*
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oluşturulması ve kriz yönetim merkezlerine entegrasyonu sağlanmalıdır. Çoklu drone sistemi kullanımı
geliştirilmelidir. Dronelar yönetim merkezi ile iletişiminin sağlanması ve sistemin uygulamaya geçmesiyle
beraber hasar tespit, arama kurtarma ve ulaşılamayan yerlere gıda ve sağlık malzemelerinin ulaştırılması
hedeflenmektedir.

2. DRONLAR
Günümüz teknolojisinde eğlence, hizmet ve taşıma vb. birçok alanda dronlar kullanılmaktadır. Kelime anlamı
erkek arı olan dronlar, insansız hava aracı olarak da isimlendirilmektedir. Kargo taşımacılığı için denemeler
yapılmaktadır. Dronlarla ürünleri doğru teslim etmek için kullandığı, Amazon Prime Air şirketi tarafından
gerçekleştirmiştir (Şekil 1.). Amazon, tek şirket değildir. Diğer pek çok sektör dronları kullanmaktadır.
Çiftçiler, toprak kalitesini öğrenmekten vb. şeyleri yapmalarına yardımcı olmak için dronları kullanmaktadır.
Medya ve film şirketleri de, havadan çekimler için dronlar kullanmaktadır. Helikopter ve mürettebatı
gerekmiyor. Yüksek çözünürlüklü çekim yapabilmektedir.

Şekil 1. Drone ile kargo taşınması. [7]

Ayrıca, dünyanın uzak bölgelerine kalıcı internet erişimi sağlamak için, taşınabilir kablosuz erişim noktaları
olarak kullanılabileceği fikriyle, güneş enerjisiyle çalışan dronlar üreten şirket vardır. Dronlar enerji
şirketlerinin altyapı kalitesini kontrol etmek için kullanılmaktadır. Dronlar insanların yapamayacağı tehlikeli
bölgelere ulaşabilir, bu yüzden boru hatları ve elektrik telleri binlerce kilometre boyunca izlenebilir [7].
Teksas merkezli tasarım firması, hastaları düzenli ambulanslardan veya helikopterlerden daha hızlı ve daha
verimli bir şekilde nakletmeye yardımcı olabilecek bir ambulans dronu tasarlanmasını (Şekil 2)
gerçekleştirmektedir [8].

Şekil 2. Ambulans drone [8]

Acil müdahale gerektiren durumlarda ambulansların olay yerine zamanında varamaması ve erişimine uygun
olmaması insan hayatını en büyük problemlerinden biridir. Hollanda’da Delft Teknoloji Üniversitesinde, acil
durumlarda trafik sıkışıklığından ya da erişilmesi zor mekandan kaynaklanan geç müdahale probleminin
önüne geçmek için, acil müdahale gerektiren ani kalp durması ya da kalp krizi gibi durumlar ön planda
tutularak geliştirilen drone içinde bir defibrilatör (şok cihazı) yerleştirilmiştir. Ayrıca saatte yaklaşık 100
kilometre hızla uçabilen bu drone, 12 km’lik alanı 1 dakika içinde yolalabiliyor. Trafik sıkışıklığına sık
rastlanan büyük şehirlerde önem arz etmektedir. Dronda, defibrilatörün doğru uygulanması için sağlık ekibine
bağlı bir operatör eşlik etmektedir. Olay yerinde operatör, dronenin üzerindeki kamera ve mikrofonlar
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aracılığıyla gerekli talimatları verebilmektedir. Defibrilatör doğru bir şekilde göğüse yerleştirildikten sonra
otomatik olarak devreye girmektedir (Şekil 3) [9].

Şekil 3. Acil müdahele drone [9]

Çoklu dronlar, elle programlanmış 500 drone içeren ışık şovları için tasarlanan Intel Shooting Star adlı yeni
bir drone çıkardılar. Bir algoritma, dronların oluşumunda uçmayı otomatik olarak programlar ve tek bir pilot
ekran çalıştırabilir bir sistem geliştirdiler (Şekil 4) [10].

Şekil 4. Intel drone [10]

Aynı zamanda, insanların denizlerde boğulma olayı önlemek için de drone kullanarak can simidi, boğulma
riski geçiren insanlara can simidi ulaştırabilmektedir (Şekil 5) [11].

Şekil 5. Can simidi taşıyan drone [11]

Birden fazla dronun tek bir yer kontrol istasyonu aracılığıyla kontrol edilmesi oldukça zordur. Aslında,
filoların oluşumunu korumak ve komutları izlemek için, dronların uçuş bilgilerini sürekli değiştirmeleri
gerekmektedir. Böylece, dronlar filo kontrolü sağlamak için filo arasında kurulan sağlam bir ağa ihtiyaç
vardır. Çoklu dronların birlikte çalışmasını gerektiren uygulamalar için çok platformlu bir platform
kullanılmaktadır. Bir filo donanması için bir kontrol sistemi sağlamak için güçlü ağ işlevleri ile donatmak
gerekmektedir [12].
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Birden çok dronun koordine edilmesi, eşzamanlı programlama, paralel yürütme, ölçeklendirme ve hata
gidermek gibi birden çok dronun yönetilmesinin karmaşıklığını ortaya koymadan işbirliğine dayalı algılama
görevlerini ifade edebilen takım düzeyinde programlama adı verilen yeni bir programlama modeli
geliştirlmiştir. Aktif algılama uygulamalarında ekip seviyesinde programlamak için Voltron programlama
sistemi oluşturmuştur. Voltron, dronları gerektiği gibi dinamik olarak yeniden görevlendirme fırsatlarını en
üst düzeye çıkarırken basit ardışık yürütme modelinin illüzyonunu yaratmak için programlama yapıları
sunmaktadır. Mevcut drone programlama sistemlerine kıyasla, doğru ve eksiksiz ortak drone uygulamalarını
gerçekleştirmeyi büyük ölçüde kolaylaştırmıştır [13].
Amerika Birleşik Devletler hükümetinin himayesinde, ülkede birlikte işletilebilir bir kamu güvenliği kablosuz
geniş bant ağı tarafından planlanmaktadır. Bir olay ya da felaketin ardından kamu güvenliği şebekesi gerekli
kablosuz kapsama alanını sağlayacaktır. Karasal bölgeler üzerinde şebeke kapsama alanını genişletmek için
bir araç olarak bir uçtan uca yardımcı çoklu cihazdan cihaza iletişim şemasını önermektedir. Kaynak, zaman
bölüşümü veya frekans bölme şeması kullanılarak paylaştırılır. Verim oranını en üst düzeye çıkarmak için
dronun optimum konumunu hesaplamak için, simülasyonlar yoluyla son derece etkili olduğu gösterilen
verimli algoritmalar geliştirilmiştir [14].

3. ÇOKLU DRONLAR YÖNETİM SİSTEMİ
Doğal afet veya diğer afetlerde, çoklu dronlar kullanımı yukarıda verilen örneklerde görülmektedir. Kargo,
ambulans, kalp krizi geçiren insana tıbbı cihazın götürülmesi, denizde boğulan insana can simidi taşınması
vb. örnekler verilmiştir. Görüldüğü gibi bireysel veya çoklu dronlar kullanılmaktadır. Afet sonrası ihtiyaçların
ulaştırılması, ilk saatlerde çok önem arz etmektedir. İlk 72 saat müdahele ve insanlara ulaşmak çok zor
olmaktadır. Afet sonrası insanların durumunun havadan gözlenmesi ve neye ihtiyaç olduğunun tespiti
önemlidir. Helikopter aracılığıyla her yere bir anda görüntü alınamaması ve her yere inememesi, insanlara
ulaşılmasını geciktirmektedir.
İnsanlara ulaşmak için ilk adımda çoklu dronlar gönderilerek görüntüler elde edilir. Ayrıyeten, çoklu
dronlarla haberleşme ağı gerçekleştirilebilir. Kontrol merkezinde, görüntüler ve haberleşme sağlanarak
insanların ihtiyaçı olan tıbbı malzemeler ve diğer malzemeler, çoklu dronlarla hızlı bir şekilde aktarılabilir.
Şu anda kullanılan sistemde bireysel dronlar kullanılmaktadır. En kısa bir şekilde çoklu dronlar sistemi
oluşturulup kullanılması gerekmektedir. İnsanlara ulaşım yoluyla ulaşılmadığı veya malzemelerin kısa sürede
ulaşamadığı alanlara en kısa sürede ulaşmak, insan hayatı için önem arz etmektedir.
Çoklu dronlar için, Kontrol Komuta Merkezi oluşturulmalıdır (Şekil 6). Ayrıyeten, çoklu dronlarla
haberleşme ağı alt yapısı ve malzeme taşıma sistemleri hazırlanmalıdır. Bazı ülkelerde, belirtildiği gibi
örnekler mevcuttur. AFAD bu sistemi gerekli paydaşlarla organize etmek için yönetim sistemini
oluşturmalıdır. Lojistik destek merkezlerinde çoklu dronlar sistemini de kurmalıdır. Çoklu dronların
kullanımı ciddi şekilde ele alınıp, AFAD sistem için geliştirilmelidir. AFAD sisteminde, afet sonrası çoklu
dronların bir kontrol komuta merkezi tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir.
İlk 72 saat afet sonrası müdahale için, çoklu dronlar insanların hayati durumlarını iyileştirmek için
kullanılmalıdır. Çoklu dronlarla sistemin kurulması için; Kontrol Komuta Merkezi, Mobil Kontrol Komuta
Merkezi ve Dronların konumlandığı hangarlar oluşturulmalıdır. Bu sistem için araştırma merkezlerinde
projeler desteklenmelidir. Çoklu dronların, afet sonrası müdahele için teknik alt yapıları geliştirlmelidir. Bu
sistemleri kullanılabilecek uzmanlar yetiştirilmelidir.

Kontrol Komuta
Merkezi

Mobil Kontrol
Komuta Merkezi

Çoklu Dronlar
Hangarı
Şekil 6. Çoklu Dronlar Sistemi
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4. SONUÇ
Drone yönetim merkezinin modelinin gerçekleştirilmesi ve kriz yönetim merkezlerine entegrasyonu
sağlanmalıdır. Çoklu drone sistemi kullanımıyla, dronlar yönetim merkezi ile iletişiminin sağlanması ve
sistemin uygulamaya geçmesiyle beraber hasar tespit, arama kurtarma ve ulaşılamayan yerlere gıda ve sağlık
malzemelerinin ulaştırılması sağlanmış olacaktır. Böylelikle olası bir doğal afet durumunda bu sistemin
kullanılması sayesinde muhtemel can kayıplarının önüne geçilmesi ve azaltılmasına yardımcı olabilecek bir
sistem olması hedeflenmektedir.
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Abstract
Today, many systems are being used by producing solar panels with alternative energy sources. Thanks
to the solar panels, the environmentally friendly boat is designed to produce its own energy and not
pollute the environment. In conventional fuel-based boat models, environmental pollution at sea is very
high because diesel engines are used. On the boat, a solar powered boat is designed by generating
electricity from the solar energy and driving the electric motor. The battery capacity is based on the
power of the motor. At the same time charging units of the batteries have been added. The diesel engine
that pollutes the environment is not used. We are working with solar energy; the energy generated from
the solar panels is stored in the system spindle with the determination of the maximum power point. The
energy in the cell is also controlled and used by the electric motor. There is a transfer system between the
electric motor and the propeller. The length of the boat is about 4 m, width 1 m and depth 80 cm. Electric
motor 5 kW will be used. An average speed of 10 miles per hour is targeted. The solar-powered boat is
designed to enhance the use of energy resources in the maritime industry, where alternative energy is
important, and to improve the use of these energy resources.
Keywords: Solar energy, solar panel, boat, electric motor, battery.

1. GİRİŞ
Günümüzde sera gazı emisyonlarının dünyamızı tehdit eder duruma gelmesi bilim insanlarını, çevre
bilincinde olan sanayicileri yenilenebilir temiz enerji kaynaklarına doğru yöneltmiştir. Emisyonların sadece
sanayi ve kara araçlarından kaynaklandığı düşünülmemelidir. Aynı zamanda deniz ulaşımında da ciddi
miktarlarda gemi-tekne olduğu düşünülürse emisyonun boyutu oldukça düşündürücüdür. Sistemlerin
büyümesi ve artması ile birlikte teknelerde ihtiyaç duyulan enerji miktarının da artmasına yol açmıştır. Bu
durum aynı zamanda ciddi çevre kirliliğine de neden olmaktadır. Geleneksel tekne sistemlerinde sadece dizel
jeneratör kullanılmasından dolayı oldukça düşük enerji verimliliği elde edilebilmekte ve oldukça yüksek
çevre kirliliğine sebep olmaktadır [1-2].
Geleneksel olarak sadece mazot enerjisi ile çalışan teknelere güneş enerjisinden elektrik enerjisi elde
edilebilen fotovoltaik (PV) paneller eklemek ile enerji verimliliği artırılabilir ve aynı zamanda çevre kirliliği
de azaltılabilir [3-8]. Bu durum bilim insanlarını araştırmaya yöneltmiştir. Güneş enerjisi ile çalışan gemiteknelerle ilgili çalışmalara bakacak olursak; Lan ve diğerleri tarafından PV/Dizel/batarya gruplarından
oluşan melez bir gemi tasarlamışlardır. Tasarladıkları ve uyguladıkları melez sistem ile enerji verimliliği
açısından oldukça yüksek sonuçlar elde etmişlerdir [9]. Wen ve diğerleri geleneksel gemilerin düşük verimi
ve sebep oldukları ciddi çevre kirliliğini engellemek için gemi elektrik güç sisteminde güneş enerjisi ve enerji
depolama sistemleri tasarlamışlardır. PV sisteminin hareketli gemilerde belirsizliklere yol açtığını vurgulayıp
bir enerji yönetim algoritması ile verimi artırmışlardır [10]. Tang ve diğerleri bir ro-ro gemi üzerindeki büyük
ölçekli PV dizisinin yeni bir konfigürasyonunu tasarımlamışlardır. Bahsedilen PV dizisinden elde edilecek
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elektrik enerjisinden maksimum seviyede yararlanabilmek için yeni bir maksimum güç noktası izleme
(MPPT) kontrol yöntemini sunmaktadırlar [11]. Bir yarış teknesinin motorlarında itme gücü oluşturabilmesi
için PV paneller kullanılmıştır. Dizel sistemden tamamen arındırılmış tekne, PV panel, akü depolama sistemi
ve mikrodenetleyici (MCU) kontrol sistemine sahiptir [12].
Bu çalışmada ise güneş enerjisi ile çalışan çevre dostu ve dizel jeneratörden arındırılmış bir tekne tasarımı
yapılmış benzetimleri elde edilmiştir. Bu çalışma ile daha büyük teknelere örnek olabilecek bir tasarım elde
edilmiş olmaktadır.
Teknede itici güç olarak Daimi Mıknatıslı Senkron Motor (DMSM) kullanılması düşünülmektedir.
DMSM’ler yüksek güç yoğunluklu sabit mıknatıslar sebebiyle oldukça iyi itme gücüne sahiptirler. Aynı
zamanda rotorlarında sargı olmadığından dolayı hacim olarak daha az yer kaplamakta ve ağırlıkları eşit güçte
rotoru sargılı motora nazaran daha azdır. Aşağıda teknede kullanılabilecek DMSM’nin matematiksel modeli
içinde kullanılan güç ve tork denklemleri verilmektedir.

2. DAİMİ MIKNATISLI SENKRON MOTOR MATEMATİKSEL MODELİ
d-q değişkenlerine bağlı olarak DMSM’nin toplam giriş gücü Denklem (1)’de verilmektedir [13-15].

Pe =

3
(vd .id + vq .iq )
2

v q = rs .iq +

v d = rs .id +

d (λ q )

(1)

+ wr .λ d

(2)

d (λ d )
− wr .λ q
dt

(3)

dt

Denklem (2) ve (3)’de verilen

v d ve vq

d-q eksen gerilimleri Denklem (1)’de yerine konulduğunda

Denklem (4) elde edilmektedir.

Pe =

3
3 d (id .λd + iq .λq ) 3
rs .id2 + rs .iq2 +
+ wr .(iq .λd − id .λq )
2
2
dt
2

(

)

(4)

d-q değişkenlerine bağlı olarak DMSM’nin Elektromanyetik Tork’u Denklem (5)’de verilmektedir.

Te =

3P
(λd .iq − λq .id )
22

(5)

Denklemler tekrar düzenlenecek olursa Denklem (6) elde edilir.

Te =

[

3P
λm .iq + (Ld − Lq ).id .iq
22

]

(6)

3. TEKNENİN ELEKTROMEKANİK GÜÇ AKIŞI
Teknenin elektromekanik sisteminin çalışmasını optimize edilebilmesi için fotovoltaik (PV) sistemden motor
ve pervaneye giden güç/tork akışının analiz edilmesi gerekmektedir.

PV

MPPT

AKÜ

DENETLİYİCİ

Şekil 1. Teknenin elektromekanik güç akışı
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Şekil 1’de sistem bileşenlerinin güç/tork akışı blok olarak verilmektedir. Tekne elektrik ve mekanik bölüm
olmak üzere iki ana kısımda incelenebilir. Elektriksel kısım; PV paneli, evirici, akü ve motor kontrol
ünitesinden oluşur. Mekanik kısım ise; elektrik motoru, dişli kutusu ve pervaneden oluşur. Ancak burada
Daimi Mıknatıslı Senkron Motorlar dişli kutusuna ihtiyaç duymamaktadır. Bu nedenle motor pervaneye dişli
kutusu olmadan doğrudan sürülebilmektedir. Düşünülen sistemin diğer bir avantajı da burada ortaya
çıkmaktadır.
PV modülünden maksimum güç noktası tespiti (MPPT) algoritması yardımıyla maksimum güçler elde
edilmekte ve sonra aküler şarj edilmektedir. Denetleyici/evirici yardımıyla DMSM çalıştırılmaktadır.
DMSM’nin mekanik mil ucu pervaneye bağlı olduğundan, pervane tahrik edilmektedir.

Şekil 2. Örnek güneş paneli sistemi.

Şekil 2 de örnek güneş paneli sistemi verilmiştir. Teknede güneş enerji sistemi aküleri şarj etmek için
kullanılır. Güneş panelleri seri veya parelel bağlanabilir. Akü sarj regülatörü, akünün şarj ve deşarj durumunu
kontrol eder. Panelden aküye gelen gücü kontrol eden cihazdır. Kablolar, güneş panellerinden gelen enerjiyi
kayıp olmayacak şekilde seçilir.

4. SONUÇ
Tasarımı düşünülen tekne ile PV modüllerinden elektrik enerjisinin elde edilmesiyle geleneksel teknelere
nazaran daha ekonomik ve çevreyi kirletmeyen bir yapıda elde edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca günümüzde
endüstride oldukça kullanımı yaygınlaşan tahrik motoru olarak Daimi Mıknatıslı Senkron Motor (DMSM)
kullanılarak daha az yer kaplayan, daha hafif bir sistem ve yüksek güç/tork değerleri hedeflenmektedir.
Tasarımı gerçekleştirilen güneş enerjisiyle çalışan teknenin üretilmesi sonucunda, alternatif enerjinin önemli
olduğu denizcilik endüstrisinde enerji kaynaklarının kullanımını arttırılması ve bu enerji kaynaklarının
kullanımının geliştirilmesi için destek olması ümit edilmektedir.
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Abstract
The fact that the monitoring and control of distant point workstations can be done from a single control
center in the light of technological developments has an important place in all business areas. With the
advancement of data communication technologies, remote point control and monitoring of systems has
brought considerable ease and innovation in business life. He started to play an important role in the
development of operation and future projections. In this sense, local measurements are transmitted to the
monitoring and control center of the data in a certain scenario or on demand and it is very important to
monitor and control the necessary measures, plans or future projections. In this sense, chlorine value,
which is one of the measured parameters, is sufficient to have 0.2-0.5 ppm (mg / l) of residual chlorine
(free or active chlorine) in the water presenting to the public use. If the chlorine is above these limit
values, chlorination will be automatically reduced if chlorine pump unit is used, or the chlorine dosage
can be automatically increased below these values. The water quality parameters that can be developed
in a practical way are measured by the real time measurement system; pH, chlorine and turbidity values
at the locus can be measured at desired periods. Instantly these measured values will be measured in real
time, delivered to the relevant locations, and will generate an alarm signal in excess of the value. This
study provides the system to automatically measure some water quality parameters and to generate an
alarm in the event of such parameter outages or values, in order to ensure that the life source water
which is a crucial factor in our life and is healthy in the life of the above mentioned technological
developments. The water quality parameters required for the data to be monitored immediately in the
control center were made for the development of the measuring device.
Keywords: System, SCADA, Water Quality Parameters.

1. GİRİŞ
Su, elde edildiği kaynağa ve çevreye bağlı olarak metal ve kimyasal maddeler içerebilir. Bu kimyasallar, suda
sağlığı tehdit edecek kadar fazla miktarda bulunduklarında, çoğunlukla renk, tat, koku değişimine neden
olmaz. Zararlı etkileri, vücuda alındıktan, hemen sonra veya yıllar sonra ortaya çıkabilir. Bu kimyasalları
belirlemenin tek yolu suyu analiz etmektir. Sularda, bu metal ve kimyasal maddelerden, bir kısmı belirli limit
değerlere kadar bulunabilir [1]. Bazılarının hiç olmaması istenmektedir. Bu değerler ve özellikler, ulusal ve
uluslararası su standartlarıyla belirlenmiştir [2]. Örnek olarak, kurşun Avrupa Birliği standartlarına göre içme
veya kullanma sularında 1 litrede 0.01 miligramdan (0.01 ppm 'den) fazla bulunmamalıdır [3,4]. Suya,
içerdiği kimyasallar açısından bakıldığında, suda olması istenmeyen kimyasallar, zehirli kimyasallar ve
estetik açıdan önemli olan parametreler olarak ayırabiliriz [5]. Su sertliği, suyun içerdiği metallerin bir
göstergesidir [6]. Su sertliğine neden olan metallerin büyük çoğunluğu kalsiyum, magnezyum, gibi
metallerdir. Bir suyun sert olması veya olmaması onun içilebilir veya içilemez olduğu anlamına
gelmemektedir [7,8]. Fiziksel ve kimyasal analiz teknikleri kullanılarak suyun; Rengi (fotometrik),
*
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Bulanıklığı (fotometrik), Kokusu Lezzeti Kondüktivitesi (elektriksle iletkenlik), (elektrokimyasal), Klor
miktarı ölçülür.(kolorimetrik), Amonyak, nitrat, nitrit araması ile sertlik analizi, (titrasyon) askıdaki katı
madde araması, nirrat, flor analizi, pH belirlemesi yapılmaktadır [9-11].
Yaşam kaynağı olan suyun hayatımızda çok büyük bir önemi vardır. Onsuz yaşam düşünülemeyeceği için
içilebilir su kaynaklarının korunması ve içmesuyu dağıtım ağının optimum düzeyde kayıpsız ve sağlıklı bir
şekilde işletilmesi kontrol edilmesi hayati önem taşımaktadır. Bu çalışmada da su kalite parametreleri olarak
kabul edilen Ph, Klor ve Bulanıklık değerlerinin online olarak ölçülmesi ve kontrol merkezinden veya mobil
uygulamalar ile bu parametrelerin 7/24 takip edilebilmesi incelenmiştir. 7/24 çalışan içmesuyu dağıtım hattı,
terfi istasyonları ve su depolarına atık suların karışması veya her an olası bir terör saldırının gelişmesi
mümkündür. Bu durum ise su dağıtım sistemlerinin en büyük zaafı ve problemli tarafıdır.
Bu çalışmanın amacı da yukarıda da bahsedildiği üzere içme suyu su dağıtım sistemlerindeki suyun vatandaşa
kadar sağlıklı ve kaliteli bir şekilde gelmesinin sağlamak amacı ile 7/24 takip ve kontrol altında tutulmasının
öneminden dolayı ölçüm lokasyonlarında ölçülen su kalite parametre değişimlerinin online olarak anında
ilgili noktalara ulaştırılması ve gerekli önlemlerin veya müdahalelerin anında yapılabilmesidir. En iyi takip
edilen ve işletmesi en üst düzeyde olan su dağıtım şirketleri veya kurumlarında bile bu işlemler klasik olarak
ilgili personellerin belirlenen ölçüm noktalarına sıra ile giderek su numunesi alıp elle veya laboratuvar
ortamında su parametre ölçümleri ve analizleri yapılmakta ve en iyi ihtimalle de her istasyona haftada bir
gidilebilmekte ve o nokta için bu süreçte de tekrar ölçüm yapılabilme şansı bulunmamaktadır. Tabi geçen bu
minimum bir hafta sürecinde hiçbir şekilde kontrol ve denetim yapılamamakta ve su vatandaşa kontrolsüz bir
şekilde verilmektedir.
Uygulanabilir bir şekilde geliştirilecek olan su kalite parametreleri online ölçüm sistemi ile lokasyondaki ph,
klor ve bulanıklık değerleri istenilen periyotlarda ölçülebilecek anında bu ölçüm değerleri online olarak ilgili
yerlere ulaştırılacak ve değer aşımlarında da alarm sinyali ürettirecektir.

2. SUYUN ÖLÇÜM PARAMETRELERİ
Günümüzde bilgisayar ve bilgisayar destekli bilgi sistemleri, günlük hayatın parçası haline gelmişlerdir.
Eskiden saatler süren bir işin saniyelere sığdırılması, bu teknoloji sayesinde mümkün olmaktadır. Benzer
şekilde bilgisayar destekli bilgi sistemleri, yönetim kararlarında karşılaşılan problemlerin çözümünü
kolaylaştırmakta, zamanı kısaltmaktadır. Gelişen dünya toplumu içerisinde bir ülkenin yer alabilmesi, daha
etkin olmasına, zamanı en verimli şekilde kullanmasına ve değişen koşullara bağlı olarak ileriye dönük
önlemler almasına bağlıdır. Bunu yapabilmesi ise, stratejik kararları alırken daha akılcı ve hızlı davranarak,
olabilir ve senaryolara dayanan bütün alternatifleri değerlendirmesi ile mümkün olabilir.
Yöneticiler, zamanlarının büyük bir çoğunluğunu karar almak için harcamaktadırlar. Doğru ve tutarlı
kararların alınabilmesi için gerekli olan bilgilerin üretilmesi ihtiyacını doğurur. Bu da bilgiyi temin eden
sistemlerinin tasarlanmasıyla mümkündür. İSU Genel Müdürlüğü bünyesinde işletilen Scada sistemi
dâhilinde içme suyu dağıtım şebekesindeki istasyonlara yerleştirilen sensörler ile gerçek zamanlı değişik
parametrelerin konum bazında ölçülmesi ve değerlerin Scada merkezi bilgisayarlarına zaman etiketleri ile
birlikte gelmesi ve geçmişe dönük verilerin kaydedilmesi ile sağlanmıştır.
Suyun kalitesinin belirlenmesinde birçok çalışma yapılmış olup, yöntem olarak suyun ölçülen değerleri
üzerine yoğunlaşılmıştır. Ruijian Zhang ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada ölçülen suyun değerlerinin
toplandığı veri seti üzerine veri madenciliği uygulanmış ve suyun kaliteli mi yoksa kalitesiz mi olduğuna
karar veren karar ağacı oluşturulmuştur. Dikkate aldıkları değerler iletkenlik, çözünen oksijen miktarı, Ph,
sıcaklık ve bulanıklıktır [12]. Yapılan bir diğer çalışmada Jinsuo Lu ve arkadaşları ham suyun kalitesinin
tahmininde veri madenciliği yöntemlerini kullanarak karar ağacı oluşturmuşlardır. Bu karar ağacını
simülatörün ürettiği değerler ile test etmişlerdir. Oluşturdukları karar ağacı ile veriler girilip sonuçlar kontrol
edilmiştir. Sonuçların gerçek sonuç ile büyük oranda örtüştüğü görülmüştür[13]. Karimipour ve
arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada suyun kalite yönetimini veri madenciliği ve coğrafi bilgi sistemini
(GIS) kullanarak gerçekleştirmişlerdir. GPS ve ölçülen değerler yardımıyla hangi bölgede ne kadar kalite su
bulunmaktadır? Sorusunu araştırmışlardır. Dikkate aldıkları değerler arasında Ph, DO (çözünen oksijen
miktarı), BOD (oksijen ihtiyacı) gibi değerler bulunmaktadır. Her bir değerin bölgedeki nüfus yoğunluğuna
göre artış ve azalış miktarını incelemişler ve suyun kalitesi hakkında yorum yapmışlardır [13].
Ölçülen su kalite parametrelerine göre değişen su kalite değerleri sınırları önemlidir. Bu sınırlarda suyun
ölçüm parametrelerini sürekli kontrol edilmelidir. Ölçülen su kalite parametrelerine göre değişen su kalite
değerleri Tablo I’de verilmiştir.

Tablo I. Suyun ölçülen parametrelerinin sınır değerleri.
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Parametre Adı
Bulanıklık
Ph
Klor

Sınır Değerleri
NTU
1 NTU
ve
5 NTU
NTU
6.5
ve
9.5
7,5
0.2
ve
0.5

Kalite
İyi
Orta
Kötü
Standart
İdeal
İdeal

Tablo I’de verilen suyun ölçüm parametreleri:
Ph; suyun asitlik ve bazlık ölçüm oranlarının logaritmik olarak ifadesidir. Bu değer bize sıvı içerisindeki H+
iyonlarının konsantrasyonunu verir. Arıtılmış suda OH- ve H+ iyonları değeri eşitlenirse pH değeri 7 olur. H+
iyonlarının miktarına veya renk durumuna bağlı olarak değişen elektrik potansiyeli değişimine göre olarak pH
değeri ölçülebilir.
Klor; suyun içerisindeki klor iyonları konsantrasyonunu gösterir. Klor tüm doğal ve kullanılan sularda geniş
miktarda farklı klor iyonu tiplerinde bulunur. Klor, su kalitesi için önemli bir ölçüm parametresidir.
Bulanıklık; su içerindeki askıda katı maddelerin ışık geçirgenliğinin ölçümü değeridir. Bulanıklık ölçümü ile
sıvı içerisindeki askıda katı madde zenginliği ve görülebilir tortu miktarı anlaşılır. Bu tortu halindeki madde
ve cisimler kum, balçık, kil, silis, kalsiyum karbonat, demir, manganez ve sülfat olabilir. Bulanıklık
yükseklerden gelen nehir sularına yağmur sularının veya evsel ve endüstriyel atık suların karışması sonucu
oluşan parçacıklardan oluşur. Bu sudaki kirlenme organik veya inorganik atıkların suya karışması sonucu
oluşur. Bu durum sudaki bakteri oluşumunu artmasına sebep olur.
Bu anlamda ölçülen parametrelerden biri olan klor değeri normal şartlarda toplumsal kullanıma sunulan
sularda reziüdel klor (serbest veya aktif klor) miktarının 0.2-0.5 ppm(mg/lt) olması yeterlidir. Eğer klor bu
sınır değerlerinin üstünde ise klorlama yine bir klor pompa ünitesi ile sisteme klor basılıyor ise otomatik
olarak azaltılacak veya bu değerlerin altında ise yine klor dozajı otomatik olarak artırılabilecektir.

2.1. Klor ve Klorlama
•

Klor içeren dezenfektanlar bilinen patojen mikroorganizmaların birçoğunda etkilidir ve bunları
tamamen yok eder ya da üremelerini engeller.

•

Klor içerikli dezenfektanlar, suyun işlendiği tesisten kullanıcıya ulaştığı çeşmeye kadar sürekli
dezenfeksiyon sağlayan tek yöntemdir.

•

Klor, tat ve koku kontrolü sağlar, içme sularında kötü koku ve tada neden olabilecek çok sayıdaki
doğal organik maddeyi (özellikle alglerden kaynaklanan) okside eder. Vejetasyon sonucu meydana
gelen sülfidleri ve kokuları ortadan kaldırır.

•

Klor biyolojik büyümeyi kontrol altına alır, boruları ve cihazları tıkayabilecek ve arızalra neden
olabilecek veya depolarda gelişebilecek canlıların oluşumunu engeller.

•

Klor kimyasal kontrol sağlar, suda bulunabilecek hidrojen sülfiti, amonyak ve diğer nitrojenli
bileşikleri parçalar.

Klorlama ile İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler:
1.

Dezenfeksiyon işleminin gerçekleştirilebilmesi için serbest klorun en az 30 dakika suda kalması
gerekir (temas süresi).

2.

Klorun uygulanması için en iyi aşama depolama ve dağıtım işleminden hemen önceki aşamadır.

3.

Katı haldeki klor formları dezenfekte edilecek suya doğrudan atılmamalıdır. Çünkü katı formlar
genellikle suda kendiliğinden erimez veya karışım haline gelmez. Bu nedenle öncelikle az miktarda
suyla mekanik olarak karıştırılmalıdır.

4.

Normal şartlarda toplumsal kullanıma sunulan sularda reziüdel klor (serbest veya aktif klor)
miktarının 0.2-0.5 ppm(mg/lt) olması yeterlidir. Konuyla ilgili çeşitli standart ve mevzuatta yer alan
serbest klor miktarı, Amerikan Çevre Koruma Birimi (2003), en fazla 4 (mg/lt) ; Dünya Sağlık
Örgütü (1993), en fazla 5 (mg/lt) belirlemiştir.

5.

Suyun bulanıklığı arttıkça dezenfeksiyon için kullanılan klor miktarı da artacaktır. Ancak bu
durumlarda klor miktarını artırmak yerine öncelikle suyun bulanıklığını azaltmaya yönelik
işlemlerin uygulanması yararlı olacaktır.
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6.

Suların uygun bir şekilde dezenfeksiyonu daima su kalitesinin dezenfeksiyon öncesi ve sonrası
takip ve kontrolüne bağlıdır. Dezenfekte edilen suların düzenli olarak mikrobiyolojik analzileri
yapılmalı ve sonuçlara göre gerektiğinde dezenfeksiyon işlemlerinde değişikliğe gitmelidir.

7.

Suyunu su deposu aracılığıyla kullanan/dağıtan birimlerin tamamında günde en az iki kez (su
kullanımının yoğun olduğu saatlerde) serbest klor miktarının ölçülmesi yerinde olacaktır.

2.2. Dezenfeksiyon
Su içerisinde barındırdığı patojenleri öldürmek için dezenfekte edilir. Klorlama (Hipoklorit, klorindioksit, gaz
klorin), Klor hızla birçok zararlı mikro organizmaları öldüren güçlü bir oksidandır. Sakıncalı bir durum olan,
herhangi bir kaynaktan gelen klor, doğal organik bileşikler ile reaksiyona girerek potansiyel olarak zararlı
kimyasal oluşturur. Su içinde oluşan yan ürünler olan trihalometan (THM), haloasetik asit (HAA)’in her
ikiside büyük miktarlarda kanserojendir. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından
düzenlenmektedir.
Kloramin, bir oksidan olarak yeterince güçlü değildir. Ancak serbest klora göre daha uzun süre kalıcıdır ve
THM veya HAA oluşturmaz. Ancak ölçmesi ve kontrol etmesi zor olan "bağlı klor" oluştururlar.
Ozone, Avrupada yaygın olarak kullanılan dezenfeksiyon kimyasalıdır. Ozon, ultraviyole ışık veya "soğuk"
bir elektriksel deşarj ile oksijen geçirilerek yapılır. Dezenfektan olarak ozon kullanmak için, yerinde
oluşturulmalı ve kabarcık temas ile suya ilave edilmelidir. Ozonun avantajlardan bazıları, klorlamaya kıyasla
nispeten daha az tehlikeli yan ürünler ve üretilen suyun tadı ve kokusu şeklinde kendilerini gösterirler.
UV radiation, Oldukça etkilidir, suyun çok düşük seviyede renginin olması sebebiyle, UV absorbe edilmeden
direk geçebilir. Ozon ve UV radyasyonu su içinde kalan dezenfektan bırakmaz. Bu sebeple, onlar
kullanıldıktan sonar, bakiye dezenfektan eklemek için dozlama yapmak gerekebilir. Bu, genellikle
dezenfektan olarak yukarıda ele alınan kloramin eklenmesi yoluyla yapılır. Bu şekilde kullanıldığında,
kloramin, klorlamanın olumsuz yönlerini elimine ederek çok az etkili dezenfektan kalıntısı sağlamış olur.

3. SU KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ
Ölçüm metodu (Amperometrik), bir elektrot çiftine bir gerilim uygulanır ve elde edilen akım ölçülür.
Uygulanan voltaj, burada veya bunun biraz üzerinde, türlerin oksitleme / indirgeme potansiyeli tespit edilmesi
üzerindedir. Bir akım üretir (µA). Sensörlerin çalışma süresi boyunca gerekli kutuplaşmaya ulaşmaları
gerekir. Polarizasyon güç kesintisi durumunda pil yedekleme tarafından yapılmaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. 3 elektrodlu amperometrik ölçüm devresi

Amperometrik sistemi tarafından üretilen akım türleri veya tespit edilecek olan türlerin grubuna orantılıdır.
Bu oran transmitterde depolanır. Numune sıcaklığının etkisi kompenze edilmelidir. Okunan değerler referans
değer olan 25°C’ye göre ifade edilir. Numune akışının ölçüme olan etkisi, istikrarlı bir akış sürdürerek telafi
edilmelidir. Avantajlar; oldukça kararlı sıfır noktası, mükemmel uzun dönem ölçüm kararlılığı, dezenfeksiyon
konsantrasyonu değişimlerine hızlı tepki ve uzun kullanım ömrü, Amperometri çoğunlukla hipokloroz asidi
ölçer = sinyal pH bağlıdır.
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Şekil 2. Amperometrik ölçüm hassasiyeti

Şekil 2’de Amperometrik ölçüm hassasiyeti verilmiştir. Şekil 3’de Fotometre prensibi gösterilmiştir. Şekil
4’de su ölçüm sistemi verilmektedir.

Şekil 3. Fotometre prensibi

Şekil 4. Su ölçüm sistemi
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4. SONUÇ
Su kalite parametreleri gerçek zamanda ölçüm sistemiyle; lokasyondaki pH, klor ve bulanıklık değerleri
istenilen periyotlarda ölçülmüştür. Bu çalışmayla, gerçekleştirilen tasarımla, hayatımızda yaşam kaynağı
suyun sağlıklı bir şekilde içilebilir olması için, gerekli bazı su kalite parametrelerinin otomatik olarak
ölçülmesi ve bu parametre aşımlarında veya değerlerin düşmesinde sistemin alarm üretmesi sağlanmıştır.
Verilerin kontrol merkezinde anında takip edilebilmesi için gerekli su kalite parametreleri ölçüm cihazı
gerçekleştirilmiştir.
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Abstract
In the literature, design of to matching networks with lumped elements alone is well established. In
practice however, the main field of interest on matching is in the high frequency applications, where
usually realizations in the form of distributed elements alone in the circuit realization presents serious
implementation problems, because of the difficulties regarding the physical interconnection of
components and the associated parasitic effects. Therefore, in the practical implementation of high
frequency networks, lumped designs are usually transformed to distributed structures by generating
almost equivalent lumped-distributed network pairs. In this study, two approximation techniques are
investigated for this purpose. The methods are based on the approximation of characteristic function and
transfer scattering parameters of the lumped-distributed networks pairs. The application of the
approximate network transformations is illustrated by examples.
Keywords: Lumped elements, distributed elements, scattering parameters.

1. GİRİŞ
Toplu devre elemanları ile alçak frekanslarda devre gerçekleme literatürde iyi bir şekilde sağlanmıştır.
Mikrodalga ve milimetrikdalga frekanslarında gerçekleme devrelerindeki tek başına toplu devre elemanların
kullanımı ciddi problemler oluşturmaktadır. Bu yüzden yüksek frekanslarda toplu devre elemanların yerine
transmisyon hatları, koaksiyel kablo, birim elemanlar vb. elemanlar kullanılır. Burada toplu devre elemanlı
devrelerden dağılmış devre elemanlı eşdeğerlerini elde etmek istiyoruz. İki devrenin transfer fonksiyonları
belli bir frekans da elde edilebilmektedir. Sadece tek frekans değerinde mümkündür. Ancak tam olarak iki
devrenin (toplu ve dağınık) eşdeğer tasarımı yoktur. Bir frekans bandında incelenerek, yaklaşım teknikleri
kullanarak, en az hatalı yaklaşım tekniklerini incelenmiştir.
Toplu devre fonksiyonlarından dağınık devre parametreleri türetilerek eşdeğer devre gerçekleştirilir. Toplu
devre fonksiyonlarından dağınık devre parametreleri türetmede Richards transformasyonu kullanılır. Burada,
iki yaklaşım tekniği ile eşdeğer devre gerçekleştirilecektir. Birincisi, yaklaşık doğrusal transformasyon
tekniğidir. Burada saçılma parametrelerinin genliğiyle yaklaşım yapılmıştır. İkincisi, en küçük kareler
yaklaşım tekniğidir. Burada ise karakteristik fonksiyon ile yaklaşım yapılmıştır. Son olarak, doğrusal
olmayan optimisazyon kullanılır. İlk iki adımın sonuçları optimisazyon için iyi başlangıç değerleri
oluşturmaktadır. Elde edilen optimisazyon sonuçlarından saçılma parametreleri elde edilir. Buradan da
Richards sentezi uygulayarak eşdeğer devre gerçekleştirilir [1-6,13].
Bu yaklaşım teknikleri için örnekler sunulmuştur. Milimetrikdalga ve mikrodalga devre gerçekleştirmede
kolaylıklar sağlamaktadır.

*

Corresponding author. Tel.: +90 (484) 223-1224 / 3058: fax: +90 (484) 223 19 98

E-mail address: melihkuncan@siirt.edu.tr (M. Kuncan).

2123

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey

2. ORANTILI UZUNLUKTA HATLARLA DAĞINIK DEVRELER
Mikrodalga frekanslarında konvansiyel toplu elemanların gerçekleme problemi yüzünden, transmisyon
hatlarını içeren dağınık devreler istenir. Transmisyon hat elemanlı dağınık devre tasarımı, literatürde
yerleşmiştir. Bu alandaki uygulamalar ve büyük ilerlemeler sayısızdır. İşte bu konu ile ilgili araştırmalar
konumuz olacaktır. Dağınık devre sentezinin şu andaki durumu incelenmesindeki düşünülen ilk durum şudur
ki, en çok yaklaşımlar birim eleman (UE-unit element) isimli transmisyon hatlarının bir tek uzunluğunu
içeren bir inşa edilmiş bloğun üzerine temel alınmıştır. Richards’e göre orijinal fikir üzerine temel alınan
mikrodalga filtreleri ve uygunlaştırma devreleri için tasarım metodların çoğu ideal birim eiemanlar olarak
orantılı uzunlukta (commensurate) uzunluklu homojen transmisyon hatlarında birleştirilir. Uygunlaştırma ile
anlaşılıyor ki, bir devredeki tüm hat uzunlukları birim eleman uzunluklarının çarpımıdırlar. Richards
göstermiştir ki, transmisyon birim eleman hatlarının orantılı uzunlukta uzunluklarında oluşan dağınık
devreler, transformasyon altındaki toplu eleman devreler olarak sentezde veya analizde kullanılabilir.

λ = tanh pτ

(1)

Burada τ, transmisyonun orantılı uzunlukta tek yollu gecikmesidir. p alışıldık kompleks frekans değişkenidir.
Richards değişkeni lamda olarak birimlendirilmiştir. Bu transformasyon altındaki (p=σ+jω) düzlemi
üzerindeki (λ=Σ+jΩ) düzleminin dönüşümü birebir değildir. Fakat periyodiktir. Bu dönüşümün birkaç
özelliğini belirtelim. p=σ±jπ/2τ ilk sınırlandırılan domen bilgisinin hepsini taşır. Sağ yarı dörtlükler ve p
düzleminde reel ve imajiner olan lamda düzlemindeki birlere göre dönüştürülmüştür. İmajiner eksen üzerinde
özellikle transformasyon λ=jΩ= jtanωτ şeklini alır ve denklem 2’de verilen periyodikliği vardır.

− kπ
kπ
≤ω ≤
2τ
2τ

için

−∞ ≤Ω≤∞

, (k=1, 3, 5, …)

(2)

Bu sebeple, orantılı uzunlukta transmisyon hatlarını içeren bir dağınık devrenin frekans cevabı, orijinal reel
frekans ω’ya periyodiktir. Burada vurgulanması önemli olan p domenindeki sağ ve sol yarı düzlem, λ
domenindeki uygun birlere göre dönüştürülmüştür. Yani, {Rep ˃ 0 ↔ Reλ ˃ 0} ve {Rep < 0 ↔ Reλ < 0}, bu
yüzden sağ yarı düzlem kriteri üzerine temel alınan gerçeklenilebirlik ve kararlılık koşullarının hepsi
transforme edilmiş λ domeninde sunulmuştur [1-6].

3. RİCHARDS SENTEZİ
Richards transformasyonunu kullanımı koşulu altında kolayca gösterilebilir ki, kısa devre transmisyon hatları
lamda domenindeki kapasitörler gibi açık devre tranmisyon hatları ve indüktans gibi dikkate alınabilirler. Bu
tanımlara bağlı olarak sonuçlandıralabilir ki, elemanların tiplerinden yapılmış devrenin giriş empedansı
lamdanın pozitif reel rasyonel fonksiyondur. Sonuç olarak, iki kapılı toplu reaktansın sentezi altında yatan
devre teorisi fikri, orantılı uzunlukta transmisyon hatları sentezi doğrudan uygulanabilir. Diğer yandan kaskad
bağlı transmisyon hattının toplu benzeri yoktur. Bu yüzden ayrı bir şekilde kullanılmalıdır. Saçılma matrisi ve
gecikme süresi τ ve karekteristik empedansı Z 0 ‘ın düzgün transmisyon hattının sonlu uzunluğunun saçılma
transfer matrisi belirlenir. Her bir kapının normalisazyon sayıları Z 0 ‘ın herhangi bir kayıpsızın içinden seçilir.
Bu Richards transmisyonu altında, irrasyonel terimleri içerir ve toplu karşılığı yoktur. Bu yüzden lamda
domenindeki transmisyon hattının iki kapılı eşdeğeri birim eleman isimli yeni bir eleman olarak alınır. Birim
eleman simetrik ve karşılıklı elemandır. Birkaç belirli frekansda, empedans transformasyon özelliklerine
orantılı uzunlukta birim elemanın, daha iyi karekteristikleri elde edilebilir. λ’nın devre fonksiyonlarındaki
devre sonuçlarındaki birim elemanların ara bağlantıları, rasyonel değildirlerdir. Bununla beraber, çeşitli devre
gerçekleme metodlarındaki inşa edilen bloklar olarak birim elemanın kullanımı incelenmiştir ve (1-λ2)1/2
şeklinin irrasyonel terimlerini içeren fonksiyonları için tam gerçeklenebilirlik teorisi sağlanmıştır. Kayıpsız
iki kapılının saçılma matrisi sınırlandırılmış reel paraunitarydir ve denklem 3 de verilen özellikleri olan f, g
ve h üç kanonik polinomunun terimlerinde yazılabilirler.

S=

1  h σf* 


g  f σh* 

(3)

Richards transformasyonun özelliklerine göre bu şartlar λ domeninde anolog devresinin S matrisi için
değişmeksizin kalır. Benzer şekilde S 11 ve S 21 yansımaları sağ yarı düzlemde holomorphic (λ, h ve g
polinomla reel polinomdur ve g kesin Hurwitzdir.) ve lamda da rasyonel fonksiyonlardır. Diğer yandan
numaratör polinomu f’de çıkan irrasyonel ifadesi yüzünden iki kapılıdaki kaskad modda birim elemanlara
göre, S 11 ve S 21 iletkenleri rasyonel değillerdir. Yani,

(

f (λ ) = f 0 1 − λ2

)

u/2

(4)
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formu vardır. f 0 (λ) reel polinomdur (İki kapılı karşılıklı ise, toplu duruma göre f(λ) çift veya tekdir) ve u iki
kapılının giriş ve çıkışı arasındaki birim elemanların sayısını belirtir. S 21 ve S 12 transfer parametrelerinin
durumuna ve reel λ˃0 ’da holomorphic olmamasına bağlı olarak irrasyonel u’nun tek değerlerine göredir.
Tek u ile bu özel durumu düzeltmek için aşağıdaki gibi saçılma matrisi üzerindeki koşulları değiştirmek
yeterlidir: Kayıpsız dağınık iki kapılının saçılma matrisi sınırlı reel rasyoneldir ve λ=±1 de dallanma noktaları
için olasılıkla hariç lamda domeninde parauitarydir. Emitasyon formülasyonunda gerçeklenebilirlik koşulları,
benzer şekilde değiştirilebilirler. Burda dikkat edilmelidir ki, λ=tanhpτ transformasyonu altında, transfer
fonksiyonunun irrasyonel olabilmesine rağmen giriş fonksiyonları her zaman rasyoneldir. Gerçekten Şekil
1’de görüldüğü gibi pozitif reel empedans Z’(λ)’la sonlandırılmış birim elemanın giriş empedansı,

Z (λ ) = Z 0

Z ' (λ ) + λZ 0
λZ ' (λ ) + Z 0

(5)

denklem 5’de verildiği gibidir. Z’(λ) rasyonelse, rasyonel fonsiyondur [1-6].
Z0

N’
Z’(λ)

Z(λ)

Şekil 1. Richards teoremin uygulaması.

3.1. Richards Sentezi Algoritması
Girişler:
N :Birim eleman sayısı
Z 0 : Normalize olarak başlangıçta 1 alınır.
h D : h polinomunun katsayıları
g D : g polinomunun katsayıları
Adım 1: İlk önce h ve g polinomunun katsayıları toplanır. Toplanan değerler bölünür.
N

N

htop

i =0

i =0

g top

htop = ∑ hi , g top = ∑ g i , D =

(6)

Bu değerleri,

Z1 = Z 0

1+ D
1+ D

(7)

Yerine koyarak ilk birim elemanının karekteristik empedansı hesaplanır.
Adım 2: İkinci birim elemanın karekteristik empedansı hesaplamak için, h ve g polinomun bir eksiği alınır.
Bu gerçekleştirmek için ara değişkenler kullanılır.
N

a0 = Dg 0 , ai = ∑ hi − Dg i

(8)

i =1

N

b0 = Dg 0 , bi = ∑ hi − Dhi

(9)

i =1

Adım 3: Yeni polinomun katsayılarını oluşturmak için, ara değişken değerler yeni katsayılara atanır.
N −1

h0 = a0 , h1 = a1 + h0 , hi = ∑ ai − hi −1

(10)

i =2

N −1

g 0 = b0 , g1 = b1 + g 0 , g i = ∑ bi − g i −1
i =2
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Böylelikle yeni h ve g polinomu oluşturulur.
Adım 4: Sonra adım 1 dönülerek ikinci birim elemanın Z 2 karekteristik empedansı hesaplanır. Bu durum
polinomun derecesinin sıfır oluncaya kadar devam ettirilir. Sonunda, polinomda sadece sabit değerler kalır.

D=

h0
g0

,

R = ZN

1+ D
1+ D

(12)

Sabit değerler bölünür. Sonlandırılmış direnç R hesaplanır [1-6].

4. TOPLU DEVRE FONSİYONLARINDAN DAĞINIK DEVRE PAREMETRELERİNİN
TÜRETİLMESİ
İki devrenin (toplu ve dağınık) eşdeğer tasarımı yoktur. Sadece belli bir frekans değerinde mümkündür. Bir
frekans bandında inceleyerek, iki devre arasında hataları minimize ederek, yaklaşım teknikleri kullanarak en
az hatalı dağınık devre yaklaşımı elde edilir. Herhangi bir devre fonsiyonları, empedans, karekteristik ve
saçılma parametreleri ile yaklaşım uygulanır. İlk transfer yöntemi, yaklaşık eşdeğer devre oluşturmada S 21 ‘in
modülüyle yaklaşım incelenmiştir. İkinci yöntemde en küçük kareler yaklşım tekniği, karekteristik
fonksiyonuyla yaklaşım incelenmiştir.

4.1. Doğrusal Transformasyon Tekniği Algoritması
Herhangi bir toplu kayıpsız iki kapılının kompleks transformasyonu altında orantılı uzunlukta hatlara
dönüştürülebileceği kolayca görülür.
Girişler:
ω: Normalize band genişliği
n : Birim eleman sayısı
τ : Transmisyon hattının gecikme zamanı
h L ve g L : Toplu devre fonksiyonları
f L : Toplu devre fonksiyonu fL(p)=1 alınır. Alçak geçiren filtre olduğu için.
Adım 1: İlk önce toplu devrenin saçılma paremetrelerinin kayıpsızlık denklemi oluşturulur.
Adım 2: G(p2) çift polinomu elde edilir. p2 yerine λ2 konarak, dağılmış devrenin G D (λ2) türelir.
Adım 3: Bu çift polinomun sol yarı düzlemdeki kökleri seçilerek g D elde edilir.
Adım 4: H D (λ2) çift polinomunun kökleri sadece sol yarı düzlemde seçilmez. Uygun bir şekilde seçilir.
Adım 5: h D (λ), g D (λ) ve f D (λ) elde edilerek, Belevitch formunda saçılma paremetreleri oluşturulur [1-6].

4.2. Karekteristik Fonksiyonuna En Küçük Kareler Yaklaşım Tekniğinin Uygulanmasının
Algoritması
Yerine koyma tekniğinde, yaklaşık eşdeğer devre elemanları toplu devresinin herhangi bir devre
fonksiyonuna yaklaşık olarak yapılır. En küçük kareler kriteri kullanarak dağınık devrenin; transfer, yansıma,
karekteristik veya empedans fonksiyonları elde edilir.
Girişler:
ω: Normalize band genişliği
u: Birim eleman sayısı
τ :Transmisyon hattının gecikme zamanı
h L ve g L : Toplu devre fonksiyonları
f L : Toplu devre fonksiyonu f L (p)=1 alınır. Alçak geçiren filtre olduğu için.
Adım 1: Toplu devrenin K L karekteristik fonksiyonu türetilir.
Adım 2: Karekteristik fonsiyon en küçük kareler yaklaşım tekniğine uygulanarak, h D polinomu elde edilir.
Adım 3: h D polinomundan G D (λ2) çift polinomu elde edilir. G 0 , G 1 , … G n çift polinomun katsayıları
bulunur.
Adım 4: Bu çift polinomun sol yarı düzlemdekiköklerini seçilerek, g D (λ) polinomunu elde edilir. Bu polinom
kesin Hurwitzdir.
Adım 5: h D (λ), g D (λ) ve f D (λ) dan Belevitch formunda saçılma paremetreleri oluşturulur.
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Burada uygulanan yakalşım tekniklerini karşılaştıralım. Yaklaşık doğrusal transformasyon tekniğinde saçılma
paremetrelerinin |S ij | genliği ile yakalşım yapılmıştır.En küçük kareler yaklaşım tekniğinde ise, karekteristik
fonksiyon kullanarak, sadece saçılma paremetrelerinin genliğiyle değil fazıyla da yaklaşım yapılmıştır.
Görülmektedir ki; en küçük kareler yaklaşım tekniği, yakalaşık doğrusal transformasyondan daha iyi
performans sağlar. Ayrıca, en küçük kareler yaklaşım tekniği kullanarak elde edilen devre yapısı yalnızca
kaskad bağlı birim elemanlarla sınırlandırılmaz. Devre tasarımcısı h D ve f D ‘ nin derecesini seçmede
serbesttir. Bu yüzden kısa ve açık devre stublarla devre konfigurasyonu birim elemanlar, en küçük kareler
yaklaşım tekniği kullanarak kolayca elde edilir [8]. Burada ilk iki adımda elde edilen sonuçlardan, daha iyi
sonuç elde etmek için, doğrusal olmayan optimizasyon uygulanır. Optimizasyonda; Matlab paket programın
içindeki Levenberg-Marquardt algoritması kullanılmıştır. İlk iki adımın sonuçları, doğrusal olmayan
optimizasyon için iyi bir başlangıç oluşturmaktadır. Örneğin, S 21 genliğini optimize edelim. Bu optimize
işleminde hata fonksiyonu,

(

ε1 = S D − S L
21

21

)

2

(13)

Alınarak tekrar h, g polinomları optimize değerler olarak elde edilir. Buradan optimize olmuş değerlerden
saçılma paremetreleri türetilir. Aynı şekilde fazıda optimize edebiliriz. Bunun hata (objektif) fonksiyonu,

(

ε1 = θ D − θ L
21

21

)

2

(14)

alınarak hesaplanabilir. Eğer fazı optimize ederken, ω=1 frekansında istenen değere ulaşılamıyorsa o zaman
objektif fonksiyon değiştirilir. Objektif fonksiyonu şu şekilde de alabiliriz,

δ 2 = ε 1 + W (ω )ε 2

(15)

W(ω) bir fonksiyon seçilerek elde edilebilir. Sonuç olarak; S L2 , S D21 ve S D21opt genlikleri veya Ɵ L21 , Ɵ D21
ve Ɵ D21opt incelenerek en iyi sonuç elde edilir [1-6].

4.3. Örnek Uygulamalar
Örnek 1: Burada dördüncü derece alçak geçiren Butterworth filtresi alınmıştır.
Adım 1: Şekil 2a’da n toplu devresinin Belevitch formunda saçılma paremetrelerinden h, g ve f polinomları
elde edilir. Burada bütün transmisyon sıfırları sonsuzdadır. Bundan dolaayı f(p)=1 dir. İdeal algoritma olarak,
ilk önce en küçük kareler yaklaşım tekniği uygulanır. Bundan sonra, doğrusal olmayan optimizasyon
Levenberg-Marquart algoritmasında objektif fonksiyon denklem 13 alınarak değerler elde edilir. Aşağıda
toplu devrenin h ve g polinomları verilmiştir.
h L (p)=p4 , g L (p)= p4 + 2.6131p3 + 3.4142p2 + 2.6131p + 1.0
Adım 2: Toplu devreden elde edilen bu polinomlardan karekteristik fonksiyon elde edilerek, en küçük kareler
yaklaşım tekniğine uygulanır. Bunlardan dağılmış devrenin h ve g polinomları elde edilir.
τ= 0.5236, h D (λ)=17.160λ4 + 0.4286λ2, g D (λ)= 17.1894λ4 + 22.9507λ3 +15.6330λ2 + 5.9385λ +1.0
Adım 3: Dağılmış devrenin elde ettiğimiz fonksiyonlarını daha iyi sonuç elde etmek için, doğrusal olmayan
optimize Leverberg-Marquart‘a uygulanır. Burada h fonksiyonu optimize uygulayarak yeni optimize h opt
fonsiyonu elde edilir. Buradan da g opt eldde edilir.
h Dopt (λ)= 14.9999λ4 + 0.3503λ2 , g Dopt (λ)= 15.0332λ4 + 20.9282λ3 + 14.7838λ2 + 5.7938λ + 1.0
Adım 4: Dağılmış devrenin optimize edilen fonksiyonları Richards sentezine uygulanarak, birim elemanlı
devre gerçekleştirilir (Şekil 2b). Sonuçda dağılmış devrenin değerleri elde edilir. Buradan Şekil 3a’da S 21
genliği ve Şekil 3b’de de S 21 ‘in fazı çizdirilir. Burada toplu devrenin saçılma paremetresi ile dağılmış
devrenin saçılma paemetresi çizdirilmiştir.
Yaklaşık doğrusal transformasyon tekniğinde; toplu devrenin Belevitch formunda saçılma paremetrelerinden
h ve g fonksiyonları bulunur. Sonra, p2 de λ2 konarak türetilir. Burada dağılmış devrenin h, g ve f polinomları
elde edilir. Dağılmış devrenin fonksiyonlarını Richards sentezine uygulayarak, dağılmış devrenin elemanları
elde edilir. Bu örnekde en küçük kareler yaklaşım tekniğinde birim elemanları verilmiştir. Aynı şekilde
yaklaşık doğrusal trasformasyon tekniğinden elde edilen birim elemanların karekteristik empedansları
verilmiştir. Şekil 3c’de yaklaşık doğrusal transformasyon tekniğinden elde edilen S 21 genliği çizdirilmiştir.
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Şekil 2a. Toplu devre elemanlı devre prototipi. (C1=0.7654F, L2=1.8478H, C3=1.8478F, L4=0.7654H)

Şekil 2b. Dağılmış devrenin birim elemanları. (Z1= 1.728, Z2=0.315, Z3=3.172, Z4=0.578 ;
τ1 = τ2=τ3=τ4=0.52)

Z1=2.140, Z2=1.861, Z3=1.708, Z4=1.219, τ1=τ2=τ3=τ4=0.52 bu karekteristik empedanslar yaklaşık
doğrusal transformasyon tekniğinden elde edilen değerlerdir [1,12,13].

Şekil 3a. En küçük kareler tekniğiyle S 21 ‘in genliği.

Şekil 3b. En küçük kareler tekniğiyle S 21 ’in fazı.

Şekil 3c. En küçük kareler tekniğiyle S 21 ’in fazı.

Örnek 2: Burada ikinci derecen alçak geçiren Butterworth filtresi alınmıştır. ilk önce en küçük kareler
yaklaşım tekniğine uygulanmıştır. Sonra yaklaşık doğrusal transformasyon tekniğine uygulanmıştır. Sadece
S 21 genlikleri incelenmiş ve her iki yaklaşım tekniği için S 21 genliği çizdirilmiştir.
Adım 1: Şekil 4a’da n toplu devresinin Belevitch formunda saçılma paremetrelerinden h, g ve f polinomları
elde edilir. Burada bütün transmisyon sıfırları sonsuzdadır. Bundan dolaayı f(p)=1 dir. İdeal algoritma olarak,
ilk önce en küçük kareler yaklaşım tekniği uygulanır. Bundan sonra, doğrusal olmayan optimizasyon
Levenberg-Marquart algoritmasında objektif fonksiyon denklem 13 alınarak değerler elde edilir. Aşağıda
toplu devrenin h ve g polinomları verilmiştir.
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h L (p)=p2 , g L (p)= p2 + 10414p + 1.0
Adım 2: Toplu devreden elde edilen bu polinomlardan karekteristik fonksiyon elde edilerek, en küçük kareler
yaklaşım tekniğine uygulanır. Bunlardan dağılmış devrenin h ve g polinomları elde edilir.
τ= 0.5236, h D (λ)=17.160λ2 , g D (λ)= 4.0981λ2 + 3.1932λ +1.0
Adım 3: Dağılmış devrenin elde edilen fonsiyonları Richards sentezine uygulanarak, birim elemanlı devre
gerçeleştirilir (Şekil 4b). Yaklaşık doğrusal transformasyon tekniğinde; toplu devrenin Belevitch formunda
saçılma paremetrelerinden h ve g fonksiyonları bulunur. Sonra, p2 de λ2 konarak türetilir. Burada dağılmış
devrenin h, g ve f polinomları elde edilir. Dağılmış devrenin fonksiyonlarını Richards sentezine uygulayarak,
dağılmış devrenin elemanları elde edilir. Bu örnekde en küçük kareler yaklaşım tekniğinde birim elemanları
verilmiştir. Ayrıyeten Şekil 5a’da en küçük kareler yaklaşım tekniğinden elde edilen S 21 genliği ve Şekil 5b’
de yaklaşık doğrusal transformasyon tekniğinden elde edilen S 21 genliği çizdirilmiştir.

Şekil 4. a) Toplu devre elemanlı devre prototipi. (C1=1.4142F, L2=1.4142H)
b) Dağılmış devrenin birim elemanları. (Z1= 2.811, Z2=0.351, τ1 = τ2=0.52)

Z1=2.643, Z2=0.136, τ1=τ2=0.52 bu karekteristik empedanslar yaklaşık doğrusal transformasyon tekniğinden
elde edilen değerlerdir [9-11].
Sonuç olarak, incelenen örneklerden gözlenmektedir ki, en küçük kareler yaklaşım tekniğinden elde edilen
sonuçlar daha iyidir. Yalnız yaklaşık doğrusal transformasyon tekniğinden elde sonuçlar, üçüncü dereceden
filitrelere kadar, en küçük kareler yaklaşım tekniğinden elde edilen değerlere yakındır.Yaklaşık doğrusal
transformasyon tekniğinde sadece saçılma paremetrelerin genlikleriyle çalışabilmekteyiz. İkinci ve üçüncü
örnekte yaklaşık doğrusal transformasyon tekniğinden elde edilen sonuçlar verilmiştir [1,12,13].

Şekil 5a. En küçük kareler yaklaşım tekniğinden elde edilen S 21 genliği.

Şekil 5b. doğrusal transformasyon tekniğinden elde edilen S 21 genliği.
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5. SONUÇ
Bu çalışmada, toplu devre elemanlı devrelerin, dağılmış devre elemanlı eşdeğerleri amaçlanmıştır. Literatürde
tam olarak iki devrenin (toplu ve dağınık) eşdeğer tasarımı yoktur. Sadece belli bir frekans değerinde
mümkündür. Yapılan çalışmada; bir frekans bandında, yaklaşım teknikleri kullanarak yaklaşık eşdeğerini elde
edilmiştir. İlk olarak toplu devre topluluklarından, Richards transformasyonu kullanarak, dağınık devrenin
parametreleri türetilir. Yaklaşım tekniği olarak iki yaklaşım tekniğini kullanılmıştır. Birincisi, yaklaşık
doğrusal transformasyon tekniğidir. Bu yaklaşımda saçılma paremetresinin S 21 genliğiyle yaklaşım
yapılmıştır. İkincisi, en küçük kareler yaklaşım tekniğidir. Burada ise karekteristik fonksiyon ile yaklaşım
yapılmıştır. Bu yaklaşım tekniğinde ilk olarak, toplu devrenin K L karekteristik fonksiyonu türetilir.
Karekteristik fonksiyonun en küçük kareler tekniğine uygulanarak, dağınık devrenin karekteristik fonksiyonu
en küçük kareler tekniğine uygulanarak, dağınık devrenin karekteristik fonksiyonu K D elde edilir. Buradan da
Belevitch formunda saçılma paremetrelerini, h D (λ), f D (λ)’den g(λ) türetilerek elde edilir. Yaklaşık doğrusal
transformasyon tekniğinde saçılma paremetrelerinin genliği ile yaklaşım yapılmıştır. En küçük kareler
yaklaşım tekniğinde ise, karekteristik fonksiyon kullanarak, sadece saçılma paremetrelerinin genliğiyle değil
fazıyla da yaklaşım yapılmıştır. En küçük kareler yaklaşım tekniği, yaklaşık doğrusal transformasyondan
daha iyi performans sağlar. Ayrıca, en küçük kareler yaklaşım tekniği kullanarak elde edilen devre yapısı
yalnızca kaskad bağlı birim elemanlarla sınırlandırılmaz. Kısa ve açık devre stublarla devre konfigurasyonu
birim elemanlar, en küçük kareler yaklaşım tekniği kullanarak elde edilir. Son olarak da, ilk adımların
sonuçları başlangıç değeri olarak, doğrusal olmayan optimizasyona uygulayarak sonuçlar iyileştirilir.
Optimisazyonda, Levenberg-Marquardt algoritması kullanılmıştır. Bu ilk adımların sonuçları, optimisazyon
için iyi başlangıç değerleri oluşturmaktadır. Buradan elde edilen değerler ile yaklaşık eşdeğer devreyi
gerçeklemek için Richards sentezi kullanılmıştır. Yaklaşım tekniklerini tanıtmak için örnekler sunulmuştur.
Yaklaşım tekniğiyle, milimetrikdalga ve mikrodalga devreleri oluşturmada esneklik sağlayacağı
düşünülmektedir.
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Abstract
In this study, saturated flow boiling of deionized water in a single minichannel with a square cross-section (1.2 mm
x 1.2 mm) is examined experimentally. For a constant inlet temperature of 75 ± 2 ºC, effects of the mass flux and the
heating power on the local two phase heat transfer coefficient and the total pressure drop are investigated. Three
different values of the mass flux are considered (G = 60, 100, 140 kg m-2 s-1) and six different values of the heating
power are considered (q = 60, 75, 90, 105, 120, 135 W). In order to scrutinize the underlying flow physics, high
speed visualization technique is used, too. Consequently, as a general characteristic, the local two phase heat
transfer coefficient is found to increase with increasing heat flux, vapor quality or mass flux. On the other hand,
total pressure drop increases with the heat flux or the exit vapor quality while it does not show monotonic increase
or decrease with the mass flux.
Keywords: Minichannel, flow boiling, heat flux, pressure drop.

1. INTRODUCTION
The functionality and thus the capacity of the technological devices increase consistently with the expenses of high
heat flux values causing thermal problems/damages. Therefore, effective thermal management techniques are required
to protect the systems. Flow boiling in small scale channels is one of the thermal management techniques which
combine the advantages of the phase change phenomenon and the compactness.
The aferomentioned practical importance of flow boiling in minichannels attracted a great deal of research attention.
Balasubramanian and Kandlikar [1] investigated the flow boiling of deionized water in parallel rectangular
minichannels with the hydraulic diameter of 0.33 mm. They defined the nucleate boiling as the dominant heat transfer
mechanism. Diaz and Schmidt [2] experimentally examined the boiling characteristics of water and ethanol flow in a
single rectangular microchannel with the cross section of 0.3 mm x 12.7 mm. They stated that heat transfer coefficient
decreased with increasing quality for water, which shows the dominance of nucleate boiling in low quality region.
Bertsch et al. [3] conducted experiments for the flow boiling of R-134a in a heat sink with seventeen rectangular parallel
channels with a hydraulic diameter of 1.09 mm. They found that the effect of saturated pressure on the heat transfer
coefficient was negligible and the heat transfer coefficient increased with increasing heat flux and mass flux. Barber et
al. [4] focused on flow boiling instabilities of n-pentane liquid in a single rectangular channel with a hydraulic diameter
of 0.727 mm. They captured the flow instabilities in terms of temperature and pressure fluctuations. Harirchian and
Garimella [5−7] performed experiments to investigate the effect of channel dimensions on flow boiling of FC-77 in
various test samples. The width of the channels ranged from 0.1 mm to 5.85 mm while the depth was 0.1 mm, 0.25 mm
or 0.4 mm. They underlined the importance of cross sectional area on boiling flows. Hamdar et al. [8] investigated flow
boiling heat transfer and pressure drop of HFC-152a in a square minichannel with a hydraulic diameter of 1 mm. They
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indicated the dominance of the nucleate boiling. Soupremanien et al. [9] conducted an experimental study for flow
boiling of Forane® 365 HX in two single rectangular horizontal minichannels having different aspect ratios with the
same hydraulic diameter of 1.4 mm. They showed that aspect ratio played an important role on heat transfer and
pressure drop. Liu et al. [10] experimentally investigated the heat transfer in flow boiling of deionized water. They used
parallel rectangular channels with hydraulic diameters of 0.293 mm and 1.2 mm. They showed that heat transfer
coefficient increased with increasing heat flux, while it decreased with vapor quality. Yin and Jia [11] performed an
experimental study for bubble growth characteristics and heat transfer performance of flow boiling of deionized water.
They used a single rectangular microchannel with the cross section of 0.5 mm x 1 mm. They underlined the importance
of the confinement effect, and stated that, contrary to mass flux, the heat flux had a considerable influence on heat
transfer performance. Dang et al. [12] experimentally investigated the flow boiling characteristics of pure refrigerant
R134a and zeotropic mixture R407C in a single rectangular channel (1 mm x 1 mm). They defined different flow types
and presented flow pattern maps. They found that CHF increased with mass flux, and R407C showed higher CHF than
R134a.
Some studies related to the flow boiling in small scale channels have been summarized above. There are ongoing
conflicts about the subject (dominant heat transfer mechanism, experimental trends, etc.). Here, we experimentally
study saturated flow boiling characteristics of deionized water in a single-channel heat sink. The minichannel has a
square cross section of 1.2 mm x 1.2 mm. Different mass fluxes and heat loads are considered. The flow images are
also used to physically discuss the results obtained.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Experimental Setup
Figure 1 shows the schematic representation of the experimental setup. The apparatus involves four basic parts: Flow
line, a test section, a high speed visualization setting and a data acquisition system. A micro gear pump provides the
motion of the deionized water through the system. The flow rate is adjusted via the driver of the pump, and it is
simultaneously measured by a digital flowmeter (Cole Parmer TW-32709-52). The inlet temperature of the working
fluid is adjusted through two identical heat exchangers. A micro filter (2 µm) is used to preserve the equipments.
Temperatures in the inlet and outlet plenums (shallow plenums) are obtained via two K-type thermocouples while the
inlet pressure (in deep plenum) is measured by an absolute pressure transducer. The total pressure drop between the
inlet and outlet deep plenums is gauged through a differential pressure transmitter (Valcom 27D). Heating of the test
section is achieved via four cartridge heaters supplied by an AC power unit. The working fluid is forced into a tank
after passing the test section. Flow visualization system involves a microscope coupled with a high-speed camera. All
the measurements in the test section are stored by a data acquisition system. The detailed specifications of all the
equipments and sensors in the system have been given in Markal et al. [13, 14].

ΔP

Fig. 1. Schematic representation of the experimental setup
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2.2. Test Section
Full and sectional views of the test section are presented in Figs. 2a and b, respectively. Basic parts can be given as
follows: (1) PTFE (Polytetrafluoroethylene) housings, (2) a copper block, (3) a transparent polycarbonate cover plate,
(4) ceramic cloth, (5) the copper minichannel piece and (6) liquid seal. The upper part of the PTFE housings involves
inlet and outlet plenums. There are holes in the copper block for thermocouples and cartridge heaters. The block is
wrapped with the ceramic cloth to minimize the heat loss. Minichannel piece is placed on the copper block, and the
polycarbonate cover plate is put on the minichannel sample in order to visualize the flow. The minichannel with a cross
section of 1.2 mm x 1.2 mm has been formed through a CNC milling machine on a copper sample with 5 mm thickness.
The width and length of the copper sample (heat sink) are 13.5 mm and 48 mm, respectively.

(a)

(b)

Fig. 2. Full and sectional views of the test section

The heat loss calibration procedure is given in detail in Markal et al. [13] and the uncertainty analysis proposed by
Kline and McClintock [15] have been followed. The uncertainties and the heat loss calibration curve are given in Table
1 and Fig. 3, respectively.

Table 1. Experimental uncertainties

Measurements and
Derived Parameters

Uncertainty
(Maximum value for derived parameters)

Pressure drop, ΔP

±0.25 %

Temperature, T
Flow rate, V

±0.1 ºC

Applied power, q

±0.1 %

Mass flux, G
Wall heat flux, q ′w′

±2.06 %

±2 %

±0.32 %

′′
Effective heat flux, q eff

±0.14%

Exit vapor quality, xeo

±3.81 %

Heat transfer coefficient, htp

±5.90 %
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Fig. 3. Heat loss calibration curve.

The data reduction presented by Markal et al. [13] has been used. Differently, here, the channel number is equal to one,
and the single phase region only consists of developing region. Hence, with regards to the calculation of the local two
phase heat transfer coefficient, the friction factor proposed by Muzychka and Yovanovich [16] is used for the
developing region.

3. RESULTS AND DISCUSSION
In this experimental study, tests have been performed for various values of the mass flux (G = 60, 100, 140 kg m-2 s-1)
and the heating power (q = 60, 75, 90, 105, 120, 135 W) at a constant value of the inlet temperature (75 ± 2 ºC). The
environment temperature has been conditioned to 23.5 ºC. Five thermocouples are placed along the flow direction. The
heat transfer coefficient (h tp ) and the local vapor quality (x e ) have been obtained at the location of the most downstream
thermocouple (the fifth one / 46.5 mm from the channel inlet).
Figure 4 shows the boiling curves for all the values of the mass flux tested. For every test condition, the wall superheat
(ΔT sat = T w − T sat ) is shown to increase with the wall heat flux. The variations are quite linear and obvious. This
behavior is compatible with the conventional boiling curve. Under a constant heating power, the wall superheat
increases with decreasing mass flux. For the specified conditions, more flow rate removes higher heat from the surfaces,
and thus, the wall temperature decreases. This leads to a reduction in the wall superheat. Also, there is a strong relation
between the results obtained and the dryout/partial dryout phenomenon. For a given condition, an inadequacy in the
mass flux causes early dryout, and thus, higher wall temperature. As a result, wall super heat increases.
Figures 5a and b show the variation of the two phase heat transfer coefficient with the wall heat flux and the local vapor
quality, respectively. As a general characteristic, the local two phase heat transfer coefficient is found to increase with
increasing the heat flux or the vapor quality. The results obtained show the dominance of the nucleate boiling (as an
effective heat transfer mechanism). This is obviously seen through the flow images. As given by Fig. 6a, lots of bubbles
nucleate simultaneously in the channel. Besides the effect of heat flux, from Fig. 5, it can be seen that heat transfer
coefficient increases with mass flux, too. The relevant result shows the contribution of the convective boiling. The
convective boiling corresponds to the annular-type flow patterns as seen in Fig. 6b. However, this contribution is limited
because this kind of flow patterns (slug – annular / quasi – annular / annular) only appears towards the most downstream
location of the channel. Also, an increase in the mass flux means a better wetting of the surfaces, and thus the heat
transfer is enhanced.
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Fig. 4. Boiling curves

(a)

(b)

Fig. 5. Variation of the two phase heat transfer coefficient with the wall heat flux (a) and the local vapor quality (b)

Bubble nuclei
Liquid films
Liquid – vapor interface

(a)

(b)
-2 -1

Fig. 6. Flow images for the conditions of G = 60 kg m s , q = 60 W, 5 mm from the channel inlet (a) and 46.5 mm from the
channel inlet (b)

Figures 7a and b show, respectively, the variation of the total pressure drop with the wall heat flux and the exit vapor
quality for different mass fluxes. As seen from the figure, total pressure drop increases with the heat flux or the exit
vapor quality while it does not show monotonic increase or decrease with the mass flux. The obtained results can be
attributed to the complex nature of the flow physics in boiling flows. Irregular bubble nucleation phenomena or bubble
ebullition cycles may cause transient flow reversals and thus pressure fluctuations.
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(a)

(b)

Fig. 7. Variation of the total pressure drop with the wall heat flux (a) and the exit vapor quality (b)

4. CONCLUSIONS
The saturated flow boiling in a single rectangular minichannel with the cross section of 1.2 mm x 1.2 mm is investigated
experimentally. The following conclusions can be drawn from the study:
•

Two phase heat transfer coefficient increases with increasing heat flux, vapor quality or mass flux.

•

Total pressure drop increases with the heat flux or the exit vapor quality while it does not show monotonic
increase or decrease with the mass flux.

•

The dominant heat transfer mechanism is nucleate boiling.

•

The dominant flow patterns are bubbly flow and slug flow.
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Abstract
In this study, the grinding process of cylindrical workpieces by tangential cylindrical grinding method
was investigated. Experimental work plan was made using the Taguchi method by means of L18
orthogonal array for different levels of cutting parameters, such as cutting tool speed, workpiece speed,
feed rate, depth of cut. In the experimental studies, the effects of the cutting parameters on the surface
roughness were examined and statistically analysed by ANOVA variance analysis. The tangential
cylindrical grinding method is similarly to the conventional cylindrical grinding method and has been
found to give better results in some experiments.
Keywords: Tangential cylindrical grinding, Surface roughness, Taguchi method and ANOVA,

1. GİRİŞ (Introduction)
Endüstriyel alanda yapılan bilimsel çalışmalar sonucu yeni teknolojik işleme teknikleri
geliştirilmektedir. Bu teknolojik gelişmeler sayesinde endüstriyel ürünlerin üretiminde kullanılan makine ve
teçhizatla birlikte üretim yöntemleri de değişmekte ve bunun doğal sonucu olarak da üretilen ürünlerin
maliyeti düşmekte kalitesi artmaktadır. Talaşlı imalatta iyi seçilmeyen kesme parametreleri, kesici takımların
hızlı aşınması ve kırılması gibi kayıpların yanı sıra, iş parçasının bozulması veya yüzey kalitesinin düşüklüğü
imalat hatalarına neden olmaktadır[1]. Taşlamacılık, iş parçası yüzeylerinde yüksek ölçü tamlığı ve düşük
yüzey pürüzlülüğü sağlaması yönünden endüstride büyük önem taşır. Taşlama, geometrisi belli olmayan
aşındırıcı, bağ malzemesi ve boşluklardan oluşan taş denilen kesici vasıtası ile malzeme üzerinden çok ince
talaş kaldırma işlemi yapar. Hassas makine parçalarının üretimi, öncellikle çeşitli takım tezgâhlarında
işlenerek belirli bir ölçüye getirilir; sonra tamamlama işlemi olarak, taşlama işlemi yapılarak gerçekleştirilir.
Jinyuan ve diğ. taşlama kuvvetlerinin talaş kaldırma kuvveti ve kayma kuvvetinden oluştuğunu
belirtmişlerdir. Yüzey taşlamada taşlama kuvvetlerinin yeni bir matematiksel modeli geliştirilmişlerdir. Bu
modelin etkinliği, deneysel ve teorik hesaplama sonuçlarını karşılaştırmışlardır[2]. H.Demir., taşlama
parametrelerinin etkilerinin belirlenmesi ile taşlama kuvvetleri ve bu kuvvetlerin etkisiyle oluşan mekanik ve
ısıl zararları en aza indirgeneceğini belirtmiştir[3]. Ercan F. ve Güllü A., “Taşlama işleminde taşın bilenmesi
ve taşlama verimliliği ile ilgili bir araştırma yapmışlardır. Bileyicinin tipi, geometrisi, bileme ilerlemesi ve
kesme derinliği gibi, bileme parametrelerinin taşlama performansı üzerindeki etkisini incelemişlerdir[4].
Jirapatarasilp.; sertleştirilmiş AISI 4140 çeliğinin silindirik taşlama işleminde taşlama parametrelerinin yüzey
pürüzlülüğü ve yuvarlaklık üzerindeki etkilerini araştırmışlardır[5]. Suzuki ve diğ. yüzey kalitesini artırmak
ve yüzeyde oluşan mikro çatlak ve ısıl zararların giderilmesi için helisel taramalı taşlama yöntemi (HSG) diye
adlandırdığı bir yöntem ortaya çıkarmışlardır. Bu yöntemin yüzey pürüzlülüğü açısından geleneksel silindirik
taşlama yöntemine göre daha avantajlı olduğunu belirtmişlerdir[6]. Choi ve arkadaşları, CBN ve alüminyum
oksit taşlama taşları kullanarak kuru taşlama, basınçlı soğuk hava ve soğutma sıvısı kullanarak silindirik
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taşlama yapmışlardır. Taşlama yönteminde soğutma işleminin yüzey pürüzlülüğü ve artık gerilme üzerindeki
etkilerini incelemişlerdir. Basınçlı havanın soğutma sıvısına göre yüzey pürüzlülüğünü azatlattığını ifade
etmişlerdir. Basınçlı soğuk havanın hızının artırılması ile artık gerilmenin azaldığını belirtmişlerdir[7]. JaeSeab ve diğ. yüzey yanıt yöntemi kullanarak sertleştirilmiş SCM440 çeliğinin silindirik taşlanmasında yüzey
pürüzlülüğü ve taşlama kuvvetlerini araştırmışlardır. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda yüzey yanıt
yöntemi ile elde edilen matematiksel modelin imalat öncesinde uygun taşlama şartlarının belirlenmesine
yardımcı olacağını belirtmişlerdir[8]. Thiagarajan C. ve diğ.. Al/SiC metal matrisli kompozitlerin silindirik
taşlama işlemi ile işlenmesinde taşlama parametrelerinin taşlama kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve taşlama
esnasında oluşan ısı üzerindeki etkisini araştırmışlardır[9]. Kwak, taşlama işlemindeki geometrik hataların
taşlama sisteminin rijitliği ve ısıl etkilerden oluştuğunu ifade etmiştir. Bu hataların azaltılmasında taşlama
parametrelerinin doğru belirlenmesinin çok önemli olduğunu belirtmişlerdir[10]. Yapılan literatür
araştırmasında teğetsel silindirik taşlama yöntemi ile ilgili yeterli çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. Bu
çalışmada Taguchi deney tasarım yöntemi kullanılarak sementasyon çeliğinin teğetsel silindirik taşlama
yöntemi ile işlenmesinde kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü, üzerindeki etkileri incelenmiştir. Ayrıca
Minitab 15 paket programı kullanılarak deneysel çalışmada elde edilen sonuçlar Anova varyans analizi
kullanılarak analiz edilmiştir
Çok fazla parametrelerin etkisi altında kalan işlemlerin sonuçlarını daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit
edebilmek için farklı deney tasarım yöntemleri kullanılmaktadır. Özellikle pahalı ve çok zaman alan
deneylerin yapılmasında Taguchi deney tasarım yöntemi kullanılması önerilmektedir. Taguchi deney tasarım
yöntemi, parametre seviyelerinin tek tek değiştirme yerine eş zamanlı olarak değiştirerek daha az deney ile
sonuçları belirlemeye imkân sağlamaktadır. Taguchi metodunun esas amacı; kontrol edilebilen değişkenlerin
belirli seviyelerde zaman ve maliyet açısından etkin, aynı zamanda kontrol edilemeyen faktörlerin tüm
kombinasyonlarına karşı duyarsız ürünler/prosesler tasarlamaktır. Taguchi deney tasarım tekniği; ürünlerin
kalitesinin olmasının yanı sıra, kalite geliştirmede çok daha az deneme ile daha iyi sonuç alma imkânını
vermektedir [11].

2. DENEYSEL ÇALIŞMA (Experimental Study)
Silindirik iş parçalarının istenilen ölçü ve yüzey kalitesinde işlenmesinde tornalama ve taşlama gibi iki tezgâh
kullanılmaktadır. Bu yöntemler imalat zamanını ve maliyetini artırmaktadır. Bu çalışmada tornalamafrezeleme işlemi yapıldıktan sonra yine aynı tezgâh üzerinde daha hassas yüzey kalitesinin elde edilmesi için
kesici takım olarak taşlama taşı kullanılarak silindirik taşlamaya daha ekonomik, işleme zamanını azaltacak
alternatif bir yöntem olan teğetsel silindirik taşlama yöntemi kullanılmıştır. Deneysel çalışmaların
gerekleştirildiği deney düzeneği Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1. Teğetsel silindirik taşlama deney düzeneği

Yeni bir yöntem olan teğetsel silindirik taşlama deney düzeneğinin tasarlanmasında VMC-850 Johnford dik
işleme merkezli tezgâh kullanılmıştır. Deney düzeneğinde iş parçasının kendi ekseni etrafında istenilen
devirlerde dönmesi için Şekil 1 ‘de görülen düzenek kurulmuştur. Devir ayarlarının yapılması için
Micromaster 440 marka invertör kullanılmıştır. Şekil 1’de görüldüğü gibi iş parçası ve kesici takım eksenleri
silindirik taşlamada olduğu gibi birbirine paralel değil; iş parçası kesici takıma teğet olarak temas etmektedir.
İş parçası devir ayarlarının kalibrasyonu Extech Instruments–461880 marka takometre ve titreşim ölçüm
cihazı ile yapılmıştır. Teğetsel silindirik taşlama deneylerinin yapılması için AISI8620 sementasyon çeliği
Ø20x60 mm ebatlarında yapılacak olan deney sayısı kadar testere ile kesildi. İş parçası boyu L≤ 2D oranına
göre seçildi. Burada L, iş parçası boyunu ve D de iş parçası çapını ifade etmektedir. Deney numuneleri Şekil
2’ de gösterilmektedir.
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Şekil 2. Teğetsel silindirik taşlama deney numunesi

Deneylerde kullanılan AISI 8620 sementasyon çeliğinin kimyasal içeriği ve mekanik özellikleri Tablo 1 ve
2’te verilmiştir.
Tablo 1. AISI 8620 Sementasyon çeliğinin kimyasal analizi
C
0.18-0.23

Si

Mn

Pmax

Smax

0.20-0.35

0.70-0.90

0.04

0.04

Cr

Mo

0.40-0.60

Ni

0.15-0.25

0.40-0.70

Tablo 2.AISI 8620 Sementasyon çeliğinin mekanik özellikleri
Çekme Mukavemeti (MPa)

Akma Mukavemeti (MPa)

Sertlik (HB)

632

390

22

Teğetsel silindirik taşlama deneylerinin yapılmasında Üçer Zımpara Taşı San. ve Tic. Ltd. şirketinden temin
edilen Ø 44 mm ebatlarında SIOUX K-17 marka taşlama taşı kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda kullanılan
kesici taş Şekil 3’ de gösterilmektedir.

Şekil 3. Deneysel çalışmalarda kullanılan taşlama taşı

Teğetsel silindirik taşlama deneylerinde kullanılan taşlama taşının özellikleri Tablo 3’ de ifade edilmiştir.
Tablo 3. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Taşlama Taşının Özellikleri
Aşındırıcı Madde

Tane Büyüklüğü

SC

Sertlik

100

Bağlayıcı

Dokusu

N

5

V

Bu çalışmada L 18 Ortagonal dizinleri kullanılarak Minitab 15 paket programının Taguchi dizayn araç
çubuğunda deney sayısı ve parametrelerin hangi seviyelerinin kullanılacağı belirlenmiştir. Tespit edilen bu
deneylerin yapılması sonucunda iş parçası yüzeyinden alınan yüzey pürüzlülüğü değerleri S/N oranlarına
dönüştürülmüş ve ayrıca varyans analizi ile de sonuçlar Minitab 15 paket programda analiz edilmiştir. Deney
parametreleri ve parameter seviyeleri Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. AISI 8620 Sementasyon çeliğinin işlenmesinde kullanılan parametreler ve seviyeleri
Kesme parametreleri

Birim

Paremetre Seviyeleri
Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Talaş derinliği

mm

0,005

0,01

İş parçası devri

(dev/dak)

200

300

400

Taşlama taşı devri

(dev/dak)

2500

3000

3500

İlerleme hızı

mm/dak

2

12,6

20

2140

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
Teğetsel silindirik taşlama deneylerinde işlenen silindirik iş parçalarının yüzey pürüzlülüğünün belirlenmesi
amacı ile Şekil 4 ‘te gösterilen düzenek tasarlanmıştır. Ölçümler Mitutoyo Surftest S-J210 ölçüm cihazı ile
yapılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü ölçümleri silindirik iş parçası ekseni doğrultusunda ve ilerleme hızı yönünde
alınmıştır. İşlenen yüzeylerin 3 farklı noktasından ölçüm alınarak bu ölçümlerin aritmetik ortalaması
alınmıştır.

Şekil 4. Yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazı ve ölçüm düzeneği

3. DENEYSEL SONUÇLAR (EXPERIMENTAL RESULTS)
Taguchi deney tasarım tekniği ile belirlenerek yapılmış olan deneylerde teğetsel silindirik taşlama yöntemi ile
işlenmiş AISI 8620 takım çeliğinden alınan yüzey pürüzlüğü değerleri Şekil 4’de işleme parametrelerinin
yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri grafiksel olarak gösterilmiştir.

Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi
Talaş Derinliği (mm)

İş Parçası Devri (dev/dak)

0.7

Yüzey Pürüzlülüğü (µm)

0.6
0.5
0.4
0.005

0.010

200

Taşlama Taşı Devri(dev/dak)

300

400

Eksenel İlerleme Hızı (mm/dak)

0.7
0.6
0.5
0.4
2500

3000

3500

2.0

12.6

20.0

Şekil 5. AISI 8620 sementasyon çeliğinin işleme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi
Şekil 5 incelendiğinde iş parçası devri ve talaş derinliğinin artması ile yüzey pürüzlülüğü değerinin artığı
görülmektedir. Talaş derinliğinin artması ile birim zamanda kaldırılan talaş miktarının artması ile kesme
kuvvetinin arttığı bununla beraber titreşime sebep olan radyal kuvvetin artmasına bağlı olarak yüzey
pürüzlülüğünün arttığı söylenebilir. Ayrıca iş parçası devrinin belirli bir değere kadar artması ile yüzey
pürüzlülüğünün azaldığı o değerden uzaklaştıkça arttığı görülmektedir. Diğer parametrelerin sabit kalması
durumunda ideal kesme hızına karşılık gelen devirin kullanıldığı durumda en iyi sonucu verdiği
görülmektedir. Şekil 5 incelendiğinde taşlama taşı devrinin artması ile yüzey pürüzlülüğü değerinin azaldığı
görülmektedir. Taşlama taşı devrinin artması ile her bir kesici tanenin kaldıracağı talaş miktarı azalacağından
oluşan yüzey kalitesinin iyi olduğu görülmektedir.
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Kesme Parametrelerinin S/N Oranına Etkisi
Talaş Derinliği (mm)

İş Parçası Devri (dev/dak)

8
7
6

S/N Oranı

5
4
0.005

0.010

200

Taşlama Taşı Devri(dev/dak)

300

400

Eksenel İlerleme Hızı (mm/dak)

8
7
6
5
4
2500

3000

3500

2.0

12.6

20.0

S/N Oranı En Küçük En İyi

Şekil 6. AISI 8620 sementasyon çeliğinin işleme parametrelerinin S/N oranına etkisi
Şekil 6’daki grafikler incelendiğinde işleme parametrelerinin optimum seviyeleri, S/N oranlarının en yüksek
olduğu seviyelerdir. En ideal seviyelerin talaş derinliğinin ve eksenel ilerleme hızının 1.seviyeleri, taşlama
taşı devri ve iş parçası devri parametrelerinin 2. seviyesinin ideal olduğu görüldü.
Tablo 5.AISI 8620 sementasyon çeliğinin işlenmesinde elde edilen yüzey pürüzlülüklerinin ANOVA analizi
İşleme Parametreleri

Serbestlik Derecesi (v)

Karelerin Toplamı (SSa)

Varyans

F Değeri

Talaş Derinliği

1

İş Parçası Devri

% Dağılım

2.576766

2.576766

7.265633

1.649223

2

5.613093

2.806546

7.913536

3.639524

Kesici Takım Devri

2

38.93174

19.46587

54.88735

28.36816

İlerleme

2

84.06901

42.0345

118.5235

61.8684

Hata

10

3.546513

0.354651

-

4.474693

Toplam

17

134.7371

-

-

100

Tablo 5 ‘te AISI 8620 sementasyon çeliğinin işlenmesinde elde edilen pürüzlülük değerlerinin varyans analizi
ile değerlendirilmesi sonucu elde edilen değerler gösterilmiştir. Ayrıca Varyans analize göre elde edilen
kesme parametreleri yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri yüzde olarak gösterilmiş ve hata payı ortaya
konulmuştur.
Bu değerler incelendiğinde yüzey pürüzlülüğü üzerinde bütün parametrelerin belirli bir değerde etkili olduğu
ancak; en fazla eksenel ilerleme ve taşlama taşı devri parametresinin yüzey pürüzlülüğüne etki yaptığı
söylenebilir.

4. GENEL SONUÇLAR (GENERAL CONCLUSIONS)
Bu çalışmada AISI 8620 Sementasyon Çeliğinin teğetsel silindirik taşlama yöntemi ile işlenmesinde yüzey
pürüzlülüğü, önceden belirlenen kesici takım devri, ilerleme hızı, iş parçası devri ve talaş derinliği
değiştirilerek incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Minitab 15 paket programı yardımı ile S/N oranlarına
dönüştürülmüş optimum kesme parametre seviyeleri belirlenmiştir. Ayrıca Anova varyans analizi ile
parametrelerin sonuçlar üzerindeki etkileri istatistiksel olarak analiz edilmiştir.
Yapılan deneysel çalışmalar ve incelemeler neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
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•

•

•

AISI 8620 Sementasyon Çeliğinin teğetsel silindirik taşlama yöntemi ile işlenmesinde iş parçası
devrinin belirli bir değere kadar artması ile yüzey pürüzlülüğü değerinin azaldığı ve bu değerden
sonraki değerlerde ise arttığı tespit edildi. En iyi ortalama yüzey pürüzlülüğü değerinin ikinci
seviyesinde çıktığı görüldü. İş parçası devrinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi % 4 olarak
belirlenmiştir.
AISI 8620 Sementasyon Çeliğinin işlenmesinde talaş derinliği ve eksenel ilerleme hızının artması
ile ortalama yüzey pürüzlülüğü değerinin artığı görüldü. En uygun seviyelerin birinci seviyeler
olduğu tespit edildi. Talaş derinliği parametresinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi % 2 iken eksenel
ilerleme parametresinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi %62 olarak elde edilmiştir.
AISI 8620 Sementasyon Çeliğinin işlenmesinde taşlama taşı devrinin artması ile yüzey pürüzlülüğü
değerinin azaldığı görüldü İdeal yüzey pürüzlülüğü değerinin üçüncü seviyede olduğu belirlendi.
Bu paremetrenin ise yüzey pürüzlülüğüne etkisi %28 olarak belirlenmiştir.
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Abstract
In this study, the effects of the cutting parameters on the material removal rate in the tangential
cylindrical grinding method were investigated using the Taguchi method. L18 orthogonal array is
preferred in experimental plan and workpiece speed, cutter speed, feed rate, depth of cut are used as
cutting parameters. In addition, different level of cutting parameters are used in the experiments. By
investigating the effects of the cutting parameters on material removal rate, the effects of the cutting
parameters on results are obtained by Taguchi method and ANOVA.
Keywords: Tangential cylindrical grinding, Taguchi method ,, Material removal ratio,

1. GİRİŞ (Introduction)
Talaş kaldırma işlemlerinde son işlemlerden biri olarak ön plana çıkan taşlama yöntemleri de birçok
parametrenin etkisi altındadır. Bu parametrelerin etkisine bağlı olarak işlenen iş parçasının yüzey kalitesi,
oluşan titreşim, ısı, gerilim, kuvvet ve kesici takım üzerindeki etkilerin belirlenmesi gerekir. Taşlama süreci
bilinen en eski üretim yöntemlerinden birisidir. Taşlamanın geçmişi incelendiğinde taşlama süreç evrimi yeni
ve daha sert aşındırıcıların gelişmesi ile lineerdir. Demir H. ve Güllü A. yapmış oldukları çalışmada taşlama
işleminde yüzey pürüzlülüğü incelemişlerdir. Endüstride bazı makine parçalarının, ölçme aletleri, kızak
hatları, miller, dişli çarklar, merdane, yatak bilezikleri gibi çeşitli makine parçalarının, yüzeylerinin belirli
pürüzlülük sınırları içerisinde olması gerektiğini; bu yüzeylerin korozyona karşı dayanıklı olması için gerekli
şartlardan birinin de taşlama işlemi olduğunu ifade etmişlerdir[1]. Taşlama işlemi sonucunda 0,01 mm ile
0,002 mm arasında ölçü tamlığı ve 6,3 µm ile 0,05 µm ortalama yüzey pürüzlülüğü değeri (Ra) elde etmek
mümkündür[2]. Taşlamacılık, iş parçası yüzeylerinde yüksek ölçü tamlığı ve düşük yüzey pürüzlülüğü
sağlaması yönünden endüstride büyük önem taşır. Hassas makine parçalarının üretimi, öncellikle çeşitli takım
tezgâhlarında işlenerek belirli bir ölçüye getirilir; sonra tamamlama işlemi olarak, taşlama işlemi yapılarak
gerçekleştirilir.
Taşlamanın, endüstriyel üretimde sağladığı üstünlükler şunlardır:
• Yüksek ölçü tamlığı
• Üstün yüzey kalitesi
• Sertleştirilmiş parçaların işlenebilmesi
• Birlikte çalışacak parçaların alıştırılması kolaylığı
• Diğer takım tezgâhlarında işlenemeyen parçaların işlenebilmesi
• Üretimde serilik
Alet ve takım bileme vb [3]. Taşlama yöntemleri iş parçasına temas şekilleri ve işlediği yüzeylere göre
çeşitlilik göstermektedir. Bu yöntemlerden biride son zamanlarda ön plana çıkan teğetsel silindirik taşlama
yöntemidir. Bu yöntemde silindirik dış yüzeyler taşlamakta, taşlama taşı Şekil.1 de görüldüğü gibi iş
parçasına teğet olarak temas etmektedir. Taşlama taşı çapı geleneksel silindirik taşlama taşı çaplarına göre
çok küçük olmaktadır. Bu durum geleneksel silindirik taşlama taşlarının oluşturduğu yüksek hızlardaki
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merkezkaç kuvvetlerini azaltmakta oluşabilecek kazaların oranını azaltmaktadır. Ayrıca taşın hızlı ve
güvenilir bir şekilde tezgâha montaj imkânı da sunmaktadır. Teğetsel silindirik taşlama yöntemi ile talaş
kaldırma işleminde etkili olan ve kontrol edilebilen parametrelerin başında taş devri, iş parçası devri, ilerleme
miktarı, talaş derinliği, taşlama taşının cinsi, işlenen iş parçasının malzemesi vb. parametreler gelmektedir.
Çok fazla parametrelerin etkisi altında kalan işlemlerin sonuçlarını daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit
edebilmek için farklı deney tasarım yöntemleri kullanılmaktadır. Özellikle pahalı ve çok zaman alan
deneylerin yapılmasında Taguchi deney tasarım yöntemi kullanılması önerilmektedir. Taguchi deney tasarım
yöntemi, parametre seviyelerinin tek tek değiştirme yerine eş zamanlı olarak değiştirerek daha az deney ile
sonuçları belirlemeye imkân sağlamaktadır. Taguchi metodunun esas amacı; kontrol edilebilen değişkenlerin
belirli seviyelerde zaman ve maliyet açısından etkin, aynı zamanda kontrol edilemeyen faktörlerin tüm
kombinasyonlarına karşı duyarsız ürünler/prosesler tasarlamaktır. Taguchi deney tasarım tekniği; ürünlerin
kalitesinin olmasının yanı sıra, kalite geliştirmede çok daha az deneme ile daha iyi sonuç alma imkânını
vermektedir [4]. Suzuki ve diğ. yüzey kalitesini artırmak ve yüzeyde oluşan mikro çatlak ve ısıl zararların
giderilmesi için helisel taramalı taşlama yöntemi (HSG) diye adlandırdığı bir yöntem ortaya çıkarmışlardır.
Bu yöntemin yüzey pürüzlülüğü açısından geleneksel silindirik taşlama yöntemine göre daha avantajlı
olduğunu belirtmişlerdir[5].Gavaş ve diğ. yapmış oldukları çalışmada dört farklı malzemenin helisel taramalı
taşlama yöntemi (HSG) ile taşlayarak geleneksel silindirik taşlama yöntemi ile karşılaştırarak yeni yöntemin
yüzey pürüzlülüğü ve yuvarlaklık üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Helisel taramalı taşlama yönteminin
geleneksel silindirik taşlama yöntemine göre yüzey pürüzlülüğünü azatlığını belirlemişlerdir[6].Jae- Seab
yapmış olduğu çalışmada taguchi ve yüzey yanıt yöntemlerini kullanarak taşlama parametrelerinin yüzey
pürüzlülüğü ve talaş kaldırma oranı üzerindeki etkilerini belirleyip matematiksel modelini oluşturmuştur[7].
Hassui ve Diniz AISI 52100 çeliğinin taşlanmasında taşlama parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü ve titreşim
üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Ayrıca oluşan titreşim ile yüzey pürüzlülüğünün arasındaki ilişkiyi
incelemişlerdir[8]. Brambila O.G., ve diğ.; silindirik malzemelerde, taşlama işlemi sonucunda otlamanın
oluştuğu andaki, otlama olayının meydana geldiği konum ve zamanı grafiksel çıktı olarak bilgi verebilen bir
cihaz bulmuşlardır. Bu çalışmayı taşlama işleminde zaman- frekans analizi olarak isimlendirmişlerdir
[9].Sakakura M. ve diğ. silindirik taşlama işleminde kesme esnasında oluşan ısı dağılımını gösteren bir
simülasyon programı geliştirmiştirler. Bu simülasyon programında deneysel çalışmalarda elde edilen verileri
kullanılarak teğetsel taşlama gücünü hesaplamışlardır [10]. Ayrıca malzeme kaldırma oranı (MRR) kesme
hızı, ilerleme ve kesme derinliği kaldırılacak talaşın hacmini belirler ve bü üç parametrenin çarpımı birim
zamanda kaldırılacak malzeme hacmini (mm3/sn) verir. MRR incelemenin başka bir yöntemi ise kaldırılan
talaş miktarı ağırlığının işleme zamanına oranı (gr/sn) olarakta ele alınabilir. J. H. Shaikh ve N. K. Jain
elektrokimyasal honlama işlemi ile vites kutusu dişlilerinin yüzey pürüzlülüğü ve malzeme kaldırma oranını
matematiksel model olarak araştırmışlardır. Elektrolit olarak % 25 NaCl +% 75 NaNO3 içeren sulu bir
solüsyon kullanılmıştır. MRR ve yüzey pürüzlülüğünün öngörülen değerleri, deneysel değerlerle yakın bir
uyum gösterdiğini açıklamışlardır. SEM görüntülerine göre ECH tarafından işlem görmüş dişlilerin daha iyi
yüzey pürüzlülüğü, yüzey ölçü tamlığı ve çalışma performansında iyileşmelerin olduğunu belirtmişlerdir[11].
A.V. Gopal ve P.Venkateswara Rao yapısal seramiklerin taşlanmasında yüzey bütünlüğünün kontrolü ile
maksimum talaş kaldırma oranı için işleme parametrelerinin seçimini yaparken dikkat edilmesi gerektiğini
belirtmişlerdir. Bu çalışmada yüzey hasarları ve pürüzlülüğü üzerinde kesme derinliği, tane yoğunluğu, tane
büyüklüğü ve taşlama parametrelerinin etkisini incelemişlerdir. Elde edilen deneysel sonuçlar analitik
modeler için ivme kazanadırdığını belirtmişlerdir. Optimum taşlama durumlarında geliştirilen modeler
tarafından hesaplanan yüzey pürüzlülüğü ve yüzdelik hasarlar kullanılarak malzeme kaldırma oranınını
maksimum olarak elde edilebileceğini açıklamışlardır[12]. P. Compley ve diğ. Otomotiv sanayinde kullanılan
krank millerinin derin taşlama işlemini araştırmışlardır. Silindirik dalma taşlama da yüksek iş hızı ile elde
edilen faydalar vurgulanmıştır, termal modelleme ve deneysel ölçümler, 2000 mm3 / mm.s'lik spesifik
malzeme kaldırma oranları elde edildiğinde bile düşük iş parçası sıcaklıklarının mümkün olduğunu tespit
etmişlerdir[13].
Yapılan literatür araştırmasında teğetsel silindirik taşlama yönteminde malzeme kaldırma oranına ait çok az
çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışlmada silindirik taşlama işleminde talaş derinliği, kesici takım devri, iş
parçası devri ve ilerlemenin malzeme kaldırma oranına etkileri incelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA (Experimental Study)
Geleneksel silindirik taşlama yönteminden farklı olan teğetsel silindirik taşlama deney düzeneğinin
tasarlanmasında VMC-850 Johnford dik işleme merkezli tezgâh kullanılmıştır. CNC Dik işleme tezgahı
tablasına haricen bağlan 2850 d/d motor ve üç ayaklı aynaya kayış kasnak tertibatı ile haraketi ileten bir
sistem ile deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Deney düzeneğinde iş parçasının kendi ekseni etrafında
istenilen devirlerde dönmesi için Şekil 1 ‘de görülen düzenek kurulmuştur. Devir ayarlarının yapılması için
Micromaster 440 marka invertör kullanılmıştır. Kesici takım geleneksel taşlama yöntemine göre eksenleri
parallel değilde dik kesişecek şekilde ve kesici takım iş parcasına teğet olacak bir biçimde iş parcası
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ekseninde hareket ederek taşlama işlemi gerçekleştirilmiştir. İş parçası devir ayarlarının kalibrasyonu Extech
Instruments–461880 marka takometre ve titreşim ölçüm cihazı ile yapılmıştır.

Şekil 1. Teğetsel silindirik taşlama deney düzeneği

Teğetsel silindirik taşlama deneylerinin yapılması için AISI8620 sementasyon çeliği Ø 20x60 mm ebatlarında
yapılacak olan deney sayısı kadar testere ile kesildi. İş parçası boyu L≤ 2D oranına göre seçildi. Burada L, iş
parçası boyunu ve D de iş parçası çapını ifade etmektedir. Punta ile desteklenmesi için bir tarafına punta
deliği açıldı. İş parçasının düzgün dönmesi için iş parçası diğer yandan punta vasıtası ile desteklenmiştir.
Ayrıca kesici takım olarak kullanılan taşlama taşı freze tezgâhında freze takımı gibi rahat bir şekilde sökülüp
takılmaktadır. Deneylerde kullanılan iş parçası resmi Şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Teğetsel silindirik taşlama deney numunesi

Deneylerde kullanılan AISI 8620 sementasyon çeliğinin kimyasal içeriği ve mekanik özellikleri Tablo 1 ve
2’ de verilmiştir.
Tablo 1. AISI 8620 Sementasyon çeliğinin kimyasal analizi
C
0.18-0.23

Si

Mn

Pmax

Smax

0.20-0.35

0.70-0.90

0.04

0.04

Cr

Mo

0.40-0.60

Ni

0.15-0.25

0.40-0.70

Tablo 2.AISI 8620 Sementasyon çeliğinin mekanik özellikleri
Çekme Mukavemeti (MPa)

Akma Mukavemeti (MPa)

Sertlik (HB)

632

390

22

Üçer Zımpara Taşı San. ve Tic. Ltd. şirketinden temin edilen Ø 44 mm ebatlarında SIOUX K-17 marka
taşlama taşı deneysel çalışmalarda kullanılmıştır.
Teğetsel silindirik taşlama deneylerinde kullanılan taşlama taşının özellikleri Tablo 3’ de ifade edilmiştir.
Tablo 3. Deneysel Çalışmalarda Kullanılan Taşlama Taşının Özellikleri
Aşındırıcı Madde
SC

Tane Büyüklüğü
100

Sertlik
N

Dokusu
5

Bağlayıcı
V

Bu çalışmada Taguchi deney tasarım yönteminde ve L 18 Ortagonal dizinleri kullanılarak deneysel çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Minitab 15 paket programının Taguchi dizayn araç çubuğunda deney sayısı ve
parametrelerin hangi seviyelerinin kullanılacağı belirlenmiştir. Tespit edilen bu deneylerin yapılması
sonucunda iş parçası yüzeyinden alınan MRR değerleri S/N oranlarına dönüştürülmüş ve ayrıca varyans
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analizi ile de sonuçlar Minitab 15 paket programda analiz edilmiştir. Deney parametreleri ve parameter
seviyeleri Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. AISI 8620 Sementasyon çeliğinin işlenmesinde kullanılan parametreler ve seviyeleri
Paremetre Seviyeleri
Kesme parametreleri

Birim

Talaş derinliği

(A)

mm

İş parçası devri

Seviye 1

Seviye 2

0,005

0,01

Seviye 3

(B)

(dev/dak)

200

300

400

Taşlama taşı devri (C)

(dev/dak)

2500

3000

3500

İlerleme hızı

mm/dak

2

12,6

20

(D)

Teğetsel silindirik taşlama deneylerinde işlenen silindirik iş parçalarının MRR belirlenmesi için iş parçaları
alkol ile yıkanıp kurutulduktan sonra hassasiyeti 10-3 olan terazi ile tartım işlemi yapılmıştır. CNC dik işlem
tezgahı ve sonradan montaj edilen deney düzeneği için ilerleme, iş parçası ve kesici takım devri, talaş
derinliği ayarları yapıldıktan sonra deneyler gerçekleştirlmiştir. Gerçekleştiren deney sonrasında iş parçası
tekrar alkol ile yıkanıp kurutulduktan sonra tartım işlemi tekrar yapılmıştır. İlk tartım ile son tartım arasındaki
farkı işleme zamanına oranlayarak MRR sonuçları elde edilmiştir. Deneysel çalışma sonuçunda elde edilen
MRR sonuçları Tablo 5’ te verilmiştir.
Tablo 5. AISI 8620 Sementasyon Çeliğinin işlenmesi sonucu elde edilen talaş kaldırma oranları
Deney

Parametreler ve Seviyeleri
Eksenel İlerleme

MRR

Hızı (mm/dak)

(gr/sn)

2500

2

0.000089

-81.0121999

3000

12.6

0.000625

-64.0851364

200

3500

20

0.000772

-62.2514802

300

2500

2

0.000107

-79.3718307

0.005

300

3000

12.6

0.000646

-63.7979734

0.005

300

3500

20

0.000992

-60.0726857

7

0.005

400

2500

12.6

0.000956

-60.3880643

8

0.005

400

3000

20

0.001593

-55.9538672

9

0.005

400

3500

2

0.000105

-79.5624378

10

0.01

200

2500

20

0.001947

-54.2141682

11

0.01

200

3000

2

0.000202

-73.8858090

12

0.01

200

3500

12.6

0.000856

-61.3514710

13

0.01

300

2500

12.6

0.001635

-55.7301497

14

0.01

300

3000

20

0.002137

-53.4052645

15

0.01

300

3500

2

0.00021

-73.5487233

16

0.01

400

2500

20

0.003283

-49.6737005

17

0.01

400

3000

2

0.000209

-73.6040036

18

0.01

400

3500

12.6

0.001692

-55.4339962

Talaş

İş Par. Dev.

Derinliği(mm)

(dev/dak)

Devri(dev/dak)

1

0.005

200

2

0.005

200

3

0.005

4

0.005

5
6

No

Kesici Takım

S/N Oranı

3. DENEYSEL SONUÇLAR (Experimental Results)
Taguchi deney tasarım tekniği ile belirlenmiş L18 ortagonal dizinine göre yapılmış olan deneylerde teğetsel
silindirik taşlama yöntemi ile işlenmiş sementasyon çeliğinden talaş kaldırma oranları üzerindeki etkileri
grafiksel olarak Şekil 4’ te gösterilmiştir.
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A (mm)

0.0020

B (dev/dak)

0.0015

MRR (gr/sn)

0.0010
0.0005
0.0000
0.005

0.010

200

C (dev/dak)

0.0020

300

400

D(mm/dak)

0.0015
0.0010
0.0005
0.0000
2500

3000

3500

2.0

12.6

20.0

Şekil 3. AISI 8620 Sementasyon Çeliği işleme parametrelerinin talaş kaldırma oranına etkisi

Şekil 3-5 incelendiğinde talaş derinliğinin ve ilerleme hızı parametrelerinin artmasına bağlı olarak kaldırılan
talaş kaldırma oranının (MRR) arttığı görülmektedir.Talaşlı imalat işlemlerinde işleme zamanını azaltmak ve
maliyeti düşürmek için ilerleme hızının mümkün olduğu kadar yüksek olması istenir. Genellikle ilerlemenin
artması ile birim zamanda kaldırılan talaş miktarı da artar. Sementasyon çeliğinin teğetsel silindirik taşlama
yöntemi ile işlenmesinde talaş derinliğinin ve ilerleme hızının artması ile talaş kesitinin arttığı ve buna bağlı
olarak da kaldırılan talaş miktarının da arttığı söylenebilir. İş parçası devrinin artması ile çevresel temas
mesafesinin artmasından dolayı birim zamanda kaldırılan talaş miktarının arttığı söylenebilir. Ancak kesici
takım devrinin artması ile diğer parametreler sabit tutulduğunda birim zamanda kaldırılan talaş miktarının
azaldığı ifade edilebilir.

Şekil 4. İş parçası devri ve talaş derinliğinin talaş kaldırma oranına etkisi
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Şekil 5. Kesici takım devri ve ilerleme hızının talaş kaldırma oranına etkisi

Tablo 5.‘ te sementasyon çeliğinin işlenmesinde elde edilen talaş kaldırma oranlarının varyans
analizi ile değerlendirilmesi sonucu elde edilen sonuçlar verildi.
Ayrıca Şekil 5 ‘te varyans analize göre elde edilen kesme parametrelerinin talaş kaldırma oranı
üzerindeki etkileri yüzde olarak gösterilmiş ve hata payı ortaya konulmuştur. Bu değerler incelendiğinde talaş
kaldırma oranı üzerinde bütün parametrelerin belirli bir değerde etkili olduğu ancak; en fazla ilerleme ve talaş
derinliği parametrelerinin talaş kaldırma oranına etki yaptığı söylenebilir.

Tablo 5. AISI 8620 Sementasyon Çeliğinin işlenmesinde elde edilen talaş kaldırma oranının
ANOVA analizi
İşleme Parametreleri

Talaş Derinliği

Serbestlik

Karelerin

Derecesi (v)

Toplamı (SSa)

1

F Değeri

Varyans

% Dağılım

172.0413

172.0413

123.6545

10.00406

İş Parçası Devri

2

41.01684

20.50842

14.74041

2.241416

Kesici Takım Devri

2

11.93882

5.969408

4.290507

0.536767

İlerleme

2

1466.897

733.4483

527.1654

85.83118

Hata

10

13.91306

1.391306

0

1.38657

Toplam

17

1705.807

-

-

100

4. GENEL SONUÇLAR (GENERAL CONCLUSIONS)
Bu çalışmada AISI 8620 Sementasyon Çeliğinin teğetsel silindirik taşlama yöntemi ile işlenmesinde MRR
malzeme kaldırma oranı, önceden belirlenen kesici takım devri, ilerleme hızı, iş parçası devri ve talaş
derinliği değiştirilerek incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Minitab 15 paket programı yardımı ile S/N
oranlarına dönüştürülmüş optimum kesme parametre seviyeleri belirlenmiştir. Ayrıca Anova varyans analizi
ile parametrelerin sonuçlar üzerindeki etkileri istatistiksel olarak analiz edilmiştir.
• AISI 8620 Sementasyon Çeliğinin teğetsel silindirik taşlama yöntemi ile işlenmesinde iş parçası
devrinin artmasından düşük oranda bir talaş kaldırma oranını arttırdığı tespit edilmiştir. İş parçası
devrinin MRR etkisi % 2,24 olarak belirlenmiştir.
• AISI 8620 Sementasyon Çeliğinin işlenmesinde talaş derinliği ve eksenel ilerleme hızının artması
ile talaş kaldırma oranın da arttığı tespit edilmiştir. En fazla ilerlemenin etkisi olduğu gözlenmiştir.
Talaş derinliğinin MRR etkisi %10 olarak elde edilirken eksenel ilerlemenin etkisi ise %85,83
olarak tespit edilmiştir.
• AISI 8620 Sementasyon Çeliğinin işlenmesinde taşlama taşı devrinin artması ile çok düşük oranda
talaş kaldırma oranının azaldığı tespit edilmiştir. MRR’ye etkisi olan en düşük parametreyi kesici
takım devri olmuştur. Bu paremetrenin MRR’ye etkisi % 0,54 olmuştur.
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Abstract
This paper aims to investigate effects of the taper angles of adhesive deposits at the joint extremities on the global adhesive
joint strength. For this purpose, a total number of 10 configurations were produced each having a taper angle of 00 (no
angles), 150, 300, 450 and 600 for two different connection types; single lap and wavy lap adhesive joints. Then a linear
elastic stress analysis was performed using ANSYS package program. As a result of finite element analysis, the maximum
equivalent stresses induced in the bonded regions were obtained. The stress values at the taper angles of such adhesive
joint designs were compared under the action of identical loads.
Keywords: Adhesive, Single-Lap Joints, Wavy-lab Joints, Taper Angle, ANSYS, Finite Element, Stress Analysis.

1. GIRIŞ
Kompozit malzemeler ve onların üretim yöntemlerinde özellikle son 20 yılda önemli atılımlar
gerçekleştirilmiştir. Bu durum hava taşıtlarının birçok parçasında polimer matris kompozitlerin yeni
uygulama alanı bulmasına sebep olmuştur[1]. Kompozit malzemelerde meydana gelen bu hızlı gelişim,
taşıyıcı yapı elemanların birleştirme yöntemlerinde etkili ve güvenilir ilerlemelerin ortaya çıkmasını,
dolayısıyla mekanik birleştirme yöntemlerinden uzaklaşılmasını zorunlu hale getirmiştir [2]. Yapıştırıcıların
endüstrideki kullanımı, son zamanlarda hızla artış göstermektedir. Yapıştırıcılar diğer bağlantı türlerinin
(cıvata, perçin, kaynak, lehim v.b.) giderek yerini alırken onların tamamlayıcı görevini de sürdürmektedir[3] .
Yapıştırıcı birleştirmeli bağlantıların analitik analizinin ilk girişimleri Volkersen (1938) tarafından
yapılmıştır[4]. Volkersen çalışmasında, tek bindirme bağlantısında yapıştırıcı tabakasındaki kayma gerilmesi
dağılımını, yapıştırılan iki malzemenin çok direngen olduğunu ve çekme yükü altında deforme olduğunu,
yüklemeden dolayı eğilmediğini kabul ederek analiz etmiştir.
Chan ve Vedhagiri, tamirat için yapıştırıcı, civata ve yapıştırıcı ile civata bağlantısının her ikisini bir
arada kullandıkları bir çalışmalarında başlangıç olarak tabakalardaki yük dağılımını göz önüne aldıkları
karbon fiber takviyeli kompozit bir malzemeyi basit şerit olarak birleştirmişlerdir [5]. Fu ve Mallick,
kompozit malzemelerde karma bağlantının (yapıştırıcı/cıvata) statik ve yorulma mukavemetini araştırmışlar
ve çalışılan malzeme sistemi için karma bağlantının yapıştırıcı bağlantılara göre daha yüksek statik
mukavemete ve daha düşük yorulma ömrüne sahip olduğunu göstermişlerdir [6].
Antonio F.Avila, Plınio de O. Bueno, kompozit malzemede tek tesirli ve dalgalı bindirme bağlantı tiplerini
kullanarak gerilme analizi yapılmışlardır.[7].
Bu çalışmada ise, bindirme bağlantılarında bindirme kenarındaki yapıştırıcı birikintisinin uç açısına
bağlı olarak bağlantı mukavemetine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla farklı açılarda kenar birikintili modeller
oluşturulmuş ve eksenel çekme gerilmesi altında bağlantıların mekanik davranışları sayısal olarak
incelenmiştir.

2151

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
2. MATERYAL VE METOT
Çalışmada kullanılan kompozit malzemelerde yapıştırıcı ile birleştirme yöntemlerinden olan
birikintisiz (00) tek tesirli ve dalgalı bindirme bağlantı boyutları sırasıyla Şekil 1’ de verilmiştir. Bu bağlantı
tiplerine 150, 300 450 ve 600 açılara sahip kenar birikintileri eklenmiştir. Çalışmada kullanılan numunelerde;
Tek tesirli bindirme 0° (açısız), 15°, 30°, 45°, 60° ve dalgalı bindirme 0° (açısız), 15°, 30°, 45°, 60° olmak
üzere 5 farklı açı (θ), 0.192 mm ve 0.1mm olmak üzere iki farklı yapıştırıcı kalınlığı (δ) kullanılmıştır. Eşit
kuvvetlere maruz bırakılmaları durumunda bu bağlantı tasarımlarının uç açısında oluşacak gerilme değerleri
karşılaştırılmıştır ve aralarından en uygun tasarımlar seçilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 1: Bindirme bağlantılarının geometrik boyutları [7] a) tek tesirli b) dalgalı
Oluşturulan modellerde yapışma alanlarının eşit olması için tek tesirli bindirme bağlantı modeline
24.6 mm ve dalgalı bindirme bağlantı modeline 25.6 mm genişlik verilmiştir. Bu şekilde birikintisiz olarak
modellenen her iki modelin yapışma alanı 625.16 mm2 olarak eşitlenmiştir. ANSYS programı kullanılarak
oluşturulan modellerde yapışan malzemeler (adherent) için SOLID186, yapıştırıcı tabaka için ise SOLID185
eleman tipi seçilmiştir. Çalışmada kullanılan kompozit malzemenin ve yapıştırıcının mekanik özellikleri
Tablo 1 de verilmiştir.
Tablo 1: Çalışmada kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri [7].

Adherent

E x =E y (GPa)

E z (GPa)

G xy (GPa)

G xz =G yz (GPa)

v xy

v yz =v zx

18.31

8.35

3.19

2.42

0.17

0.37

Adhesive

2.20

0.31

ANSYS’ de oluşturulan tek tesirli ve dalgalı bindirme bağlantı modelinin mesh yapısı Şekil 2’te
verilmiştir. Gerilme dağılımları açısından kritik bölge olan yapıştırma işleminin gerçekleştirildiği bölge daha
küçük elemanlara bölünmüştür. Ayrıca tüm modellerde mümkün olduğunca eşit boyutlara sahip elemanlar
kullanılmıştır.

(a)

(b)

Şekil 2: Bağlantıların sonlu eleman ağ yapısı a) tek tesirli bindirme b) dalgalı bindirme.

Çalışmada çekme gerilmesi olarak 10 MPa alınmış ve gerilme sıfırdan başlayarak kademeli olarak
arttırılmıştır. Şekil 3’de tüm bağlantı tiplerine uygulanan sınır şartları ve yükleme durumu gösterilmiştir [15].
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Şekil 3: Sınır şartları ve yükleme

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bindirme bağlantılarında kritik bölge Şekil 4’te gösterilmiş olan yapıştırıcı-yapıştırılan malzemenin
A, B ile gösterilen uç kısımlarıdır.

(a)

(b)

Şekil 4: Farklı kenar birikintili bağlantılar için kritik bölge a) tek tesirli bindirme b) dalgalı bindirme.

Farklı bindirme uzunluklarına sahip modellerde oluşan gerilme dağılımlarını karşılaştırabilmek için,
gerilme dağılımı hesaplanan noktanın yatay eksen üzerindeki koordinat değeri (x), kendi bindirme
uzunluğuna (a) bölünerek normalleştirilmiştir. Şekil 5’ de, 00 kenar birikintili tek tesirli ve dalgalı bindirme
bağlantıların eşlenik gerilme dağılımları gösterilmiştir.

(a)

(b)

Şekil 5. 0° kenar birikintili bağlantılarda eşlenik gerilme dağılımı a) tek tesirli bindirme b) dalgalı bindirme.

Tüm bağlantılar için benzer gerilme dağılımları elde edilmiş ve A-B hattı boyunca elde edilen
gerilmelerin dağılımları grafikler halinde sunulmuştur.
Şekil 6’da, 0.1 mm yapıştırıcı kalınlığı kullanılarak birleştirilmiş 5 farklı uç açısına (0°, 15°, 30°,
45° ve 60°) sahip tek tesirli bindirme bağlantılarında A-B hattı boyunca oluşan eşdeğer gerilme dağılımlarını
göstermektedir. Grafikten görüleceği üzere bindirme uçlarında maksimum eşdeğer gerilme oranı, 0° de
σ eq /σ=1 değerini yani maksimum değer, 30° de ise σ eq /σ=0.5 ve σ eq /σ=0.6 arası değer yani minimum değer
almıştır. Bindirme bölgesinin orta kısımlarında ise tam tersi bir durum söz konusu olmuş ve uç açısı 0° de
minimum değer, 30° ise maksimum değer almıştır.
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Şekil 6: Tek tesirli bindirme bağlantılarında 0.1 mm kalınlığındaki yapıştırıcı tabakada oluşan eşlenik gerilme
dağılımları.

Şekil 7’de, 0.192 mm yapıştırıcı kalınlığı kullanılarak birleştirilmiş 5 farklı uç açısına (0°, 15°, 30°, 45°
ve 60°) sahip tek tesirli bindirme bağlantılarında A-B hattı boyunca oluşan eşdeğer gerilme dağılımlarını
göstermektedir. Grafikten görüleceği üzere bindirme uçlarında maksimum eşdeğer gerilme oranı 0° de
σ eq /σ=1 değerini yani maksimum değer, 45° de ise σ eq /σ=0.7 ve σ eq /σ=0.8 arası değer yani minimum değer
almıştır. Bindirme bölgesinin orta kısımlarında ise tam tersi bir durum söz konusu olmuş ve 0° de minimum
değer, 30° ise maksimum değer almıştır.

Şekil 7: Tek tesirli bindirme bağlantılarında A-B hattı boyunca 0.192 mm kalınlığındaki yapıştırıcı tabakada oluşan
eşlenik gerilme dağılımları.

Şekil 8’de 0.1 mm yapıştırıcı kalınlığı kullanılarak birleştirilmiş 5 farklı uç açısına (0°, 15°, 30°, 45° ve
60°) sahip dalgalı bindirme bağlantılarında A-B hattı boyunca oluşan eşdeğer gerilme dağılımlarını
göstermektedir. Grafikten görüleceği üzere bindirme bölgesinin orta kısımlarında maksimum eşdeğer gerilme
oranı, 45° de σ eq /σ=0.8 – 0.9 arası değerini yani maksimum değer, 0° de ise σ eq /σ=0.8 ve σ eq /σ=0.9 arası
değer yani minimum değer almıştır. Bindirme bölgesinin uç kısımlarında, 0° de σ eq /σ=0.5 değerine yakın bir
değer yani maksimum değer aldığı, minimum değerini ise 15° de σ eq /σ=0.3 değerine yakın bir değer aldığı
görülmektedir.
Şekil 9’da, 0.192 mm yapıştırıcı kalınlığı kullanılarak birleştirilmiş 5 farklı uç açısına (0°, 15°, 30°, 45°
ve 60°) sahip dalgalı bindirme bağlantılarında A-B hattı boyunca oluşan eşdeğer gerilme dağılımlarını
göstermektedir. Grafikten görüleceği üzere bindirme bölgesinin orta kısımlarında maksimum eşlenik gerilme
oranı, 45° de σ eq /σ=0.8 – 0.9 arası değerini yani maksimum değer, 0° de ise σ eq /σ=0.8 ve σ eq /σ=0.9 arası
değer yani minimum değer almıştır. Bindirme bölgesinin uç kısımlarında, 0° de σ eq /σ=0.4 değerine yakın bir
değer yani maksimum değer aldığı, minimum değerini ise 15° de σ eq /σ=0.3 değerine yakın bir değer aldığı
görülmektedir.
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Şekil 8: Dalgalı bindirme bağlantılarda 0.1 mm kalınlığındaki yapıştırıcı tabakada oluşan eşlenik gerilmesi
dağılımları.

Şekil 9: Dalgalı bindirme bağlantılarda 0.192 mm kalınlığındaki yapıştırıcı tabakada oluşan eşlenik
gerilmesi dağılımları.
Şekil 10’ da, 0.1 mm yapıştırıcı kalınlığına sahip tek tesirli ve dalgalı bindirme bağlantıların uç açısı
değerlerinin değişimine göre yapıştırıcı tabaka üzerinde meydana gelen eşdeğer gerilme değerleri
görülmektedir. Tek tesirli bindirme bağlantılarında maksimum eşdeğer gerilme; serbest uç açısı 0° olan
numunelerde en yüksek, serbest uç açısı 15° olan numunede ise en düşük değerini almıştır. Dalgalı bindirme
bağlantılarında ise serbest uç açısı 60° olan numunede en yüksek, serbest uç açısı 30° olan numunede ise en
düşük değerini almıştır. Dalgalı ve tek tesirli bindirme bağlantıların eşdeğer gerilmeleri kıyaslandığında ise
dalgalı bindirme bağlantılarının maksimum değerlerinin daha düşük olduğu görülmektedir. Eşit yapıştırıcı
kalınlığına sahip dalgalı ve tek tesirli bindirme bağlantıların serbest uç açısı değişiminde meydana gelen
maksimum gerilmeler arasındaki farkın en fazla olduğu serbest uç açısı 00 en az olduğu serbest uç açısı ise
150 dir.

Şekil 10: 0.1 mm kalınlığındaki tek tesirli ve dalgalı bindirme bağlantılarında A-B hattı boyunca yapıştırıcı tabakada
oluşan maksimum eşlenik gerilmeler.
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Şekil 11’de ise 0.192 mm yapıştırıcı kalınlığına sahip Tek tesirli ve dalgalı bindirme bağlantılarının
serbest uç açısı değerlerinin değişimine göre eşdeğer gerilme değerleri görülmektedir. Tek tesirli bindirme
bağlantılarında maksimum eşdeğer gerilme değerinin yüksek olduğu serbest uç açısı 0° de, maksimum
eşdeğer gerilme değerinin düşük olduğu serbest uç açısı 45° de meydana gelmektedir. Dalgalı bindirme
bağlantılarında ise maksimum eşdeğer gerilme değerinin yüksek olduğu serbest uç açısı 60°, maksimum
eşdeğer gerilme değerinin düşük olduğu serbest uç açısı ise 0° de oluştuğu görülmektedir. Dalgalı ve tek
tesirli bindirme bağlantıların eşdeğer gerilmeleri incelendiğinde ise dalgalı bindirme bağlantılarının
maksimum değerlerinin daha düşük olduğu görülmektedir. Eşit yapıştırıcı kalınlığına sahip dalgalı ve tek
tesirli bindirme bağlantıların serbest uç açısı değişiminde meydana gelen maksimum gerilmeler arasındaki
farkın en fazla olduğu serbest uç açısı 00 en az olduğu serbest uç açısı ise 450 dir.

Şekil 11: 0.192 mm kalınlığındaki tek tesirli ve dalgalı bindirme bağlantılarında A-B hattı boyunca yapıştırıcı
tabakada oluşan maksimum eşlenik gerilmeler.

Şekil 12’de 0.1 ve 0.192 mm yapıştırıcı kalınlığına sahip tek tesirli bindirme bağlantılarının serbest uç
açısı değişimine göre eşdeğer gerilme değerleri görülmektedir. Tek tesirli bindirme bağlantılarında
maksimum eşlenik gerilme, uç açısı 0° ve yapıştırıcı kalınlığı 0.1 mm olan bağlantıda en yüksek, uç açısı 45°
ve yapıştırıcı kalınlığı 0.1 mm olan bağlantıda ise en düşüktür. Farklı yapıştırıcı kalınlığına sahip tek tesirli
bindirme bağlantıların maksimum eşlenik gerilmeleri serbest uç açısı değişimine göre kıyaslandığında 0.192
mm kalınlığındaki yapıştırıcı tabakada meydana gelen gerilmelerin daha düşük olduğu görülmektedir.

Şekil 12: 0.1 ve 0.192 mm yapıştırıcı kalınlığına sahip tek tesirli bindirme bağlantılarda A-B hattı boyunca yapıştırıcı
tabakada oluşan maksimum eşlenik gerilmeler.

Şekil 13’ te yapıştırıcı kalınlığı 0.1 ve 0.192 mm olan dalgalı bindirme bağlantılarının uç açısına
bağlı olarak eşdeğer gerilme değerleri görülmektedir. Dalgalı bindirme bağlantılarda serbest uç açısı
değişimine göre maksimum gerilme, uç açısı 60° ve yapıştırıcı kalınlığı 0.1 mm olan bağlantıda yüksek, uç
açısı 45° ve yapıştırıcı kalınlığı 0.192 mm olan bağlantıda ise maksimum gerilme düşüktür. Farklı yapıştırıcı
kalınlığına sahip dalgalı bindirme bağlantıların maksimum eşlenik gerilmeleri serbest uç açısı değişimine
göre kıyaslandığında 0.192 mm kalınlığındaki yapıştırıcıda meydana gelen gerilmelerin daha düşük olduğu
görülmektedir.
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Şekil 13: 0.1 ve 0.192 mm yapıştırıcı kalınlığına sahip dalgalı bindirme bağlantılarda A-B hattı boyunca yapıştırıcı
tabakada oluşan maksimum eşlenik gerilmeler.

4. GENEL SONUÇLAR
Bu çalışmada; eşit bindirme mesafelerinde farklı uç açısı, iki farklı kalınlığa sahip yapıştırıcı ve farklı
bindirme bağlantıları kullanılarak hem malzemeler (adherent) için hem de yapıştırıcı (Adhesive) için Ansys
14.5 ile gerilme analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.


0.1 mm ve 0.192 mm yapıştırıcı kalınlığına sahip tek tesirli bindirme bağlantılarında maksimum eşlenik
gerilmeler; bindirme uçlarında (x/a=0 ve x/a=1) yüksek orta kısımlarda (x/a=0.4 ve x/a=0.6) ise düşük
değer almıştır.



0.1 mm ve 0.192 mm yapıştırıcı kalınlığına sahip dalgalı bindirme bağlantılarda maksimum eşlenik
gerilmeler; orta kısımlarda (x/a=0.4 ve x/a=0.6) yüksek, binici ucuna yakın kısımlarda (x/a=0,1-0.3 ve
x/a=0,7-0.9) düşük değer almıştır.



Dalgalı bindirme bağlantılarının maksimum eşdeğer gerilme değerleri düşük, tek tesirli bindirme
bağlantıların ise maksimum eşdeğer gerilme değerleri yüksektir. Bu nedenle dalgalı bindirme
bağlantıları daha avantajlıdır.



Yapıştırıcı kalınlıkları farklı tek tesirli bindirme bağlantılarında maksimum eşdeğer gerilme değeri;
0.192 mm yapıştırıcı kalınlığına sahip uç açısı 0° olan bağlantılarda yüksek, 0.1 mm yapıştırıcı
kalınlığına sahip uç açısı 45° olan bağlantılarda ise düşüktür.



Dalgalı bindirme bağlantılarda maksimum gerilme, 0.1 mm yapıştırıcı kalınlığına sahip uç açısı 60°
olan bağlantılarda yüksek, 0.192 mm yapıştırıcı kalınlığına sahip uç açısı 0° olan bağlantılarda ise
düşüktür.



Yapıştırıcı tabakada oluşan maksimum eşdeğer gerilmeleri düşük değerden yüksek değere göre
sıralandığında; dalgalı bindirme δ = 0.192 < dalgalı bindirme δ = 0.1< tek tesirli bindirme δ = 0.192< tek
tesirli bindirme δ = 0.1 sıralaması elde edilmiştir.

Genel olarak;




Dalgalı bindirme bağlantıların maksimum eşdeğer gerilme değerlerinin düşük olduğu
Dalgalı bindirme bağlantılarında yapıştırıcı kalınlığının artması ile yapıştırılan malzemede ve
yapıştırıcı tabakada maksimum eşdeğer gerilme değerlerinin azaldığı
Tek tesirli bindirme bağlantılarında yapıştırıcı kalınlığının artması ile yapıştırılan malzemede
maksimum eşdeğer gerilme değerlerinin arttığı ve yapıştırıcı tabakada ise maksimum eşdeğer
gerilme değerleri uç açısı 0 olan bağlantı dışındaki diğer bağlantılarda arttığı tespit edilmiştir.
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Abstract
It is quite important to regulate the consistency of concrete and the pressure resistance of concrete
building department. Stiffness is decided by empirical way or few well-known ways in building
department. This process causes the loose of time and equipment. It is needed to analyze the data in
order to determine the consistency of concrete. Fuzzy logic which facilities the whole uncertain
information in this implementation is used for doing this analysis properly. A system which is oriented to
predict concrete strength of concrete mix is suggested in this work that is make by using fuzzy logic.
Resource is revealed as related to changing problems in this structure which intelligent systems are used
in. It is aimed to fasten the process without losing time and equipment in building department and
predicting strength of concrete mix according to the changing material and quantity. Improved intelligent
system is aimed to be used in multiple department by according it to many equipment architectures.
The concrete strength is predicted by this application which is created by using Fuzzy Logic. In the
comparison, it is seen that training and testing results in the models are very close to predicting the
experimental results. The results obtained from the models have pointed out that fuzzy logic systems have
strong potential for predicting properties of concrete.
Keywords: Fuzzy Logic, Intelligent System, Steel fiber-reinforced concrete, Concrete mix design.

1. INTRODUCTION
Steel fiber-reinforced concrete (SFRC) is a special type of concrete. SFRC is described as concrete that
contains hydraulic cement, water, aggregate, and discontinuous discrete steel fibers. It can also contain
mineral or chemical admixtures, such as conventional concrete and is more flexible.
The most remarkable feature of the fuzzy logic is it is not linear, complicated, difficult to be modelled and it
is a successful method in such cases as the quality of the information is vague and not certain. Fuzzy logic
uses the approximate way of consideration instead of the consideration that depends on the exact values.
The aim of this practice is to be able to forecast the combination of SFRC and various SFRC mixtures that
takes part in literature by using fuzzy logic. An intelligent system is built by using fuzzy logic.

2. INTELLIGENT SYSTEM
Intelligent systems are systems that are set on a main operating system which is suitable for computer
hardware that made out of many different software that can do different processing than each other.
Intelligent systems can do processing by using multiple possibility. These systems can carry processing
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process with more than one state, can be suitable to various hardware and can collect data from many
different hardware. These systems, can get help from various database and various information sets, have the
ability to use the information and data.

3. FUZZY LOGIC
Fuzzy logic is an estimated reason technique that uses language which depends on humans to explain the
relations of input and output of a system [1]. In fuzzy logic it is general to benefit from an expert’s
experiments and knowledge. The significant difference that distinguishes fuzzy logic from the other logics is
fuzzy logic is able to use linguistic varieties/modifiers [2]. Fuzzy logic is a successful method which can be
used to control the process in such situations that is not linear, complicated, difficult to model, and the quality
of the information is not clear. Meanwhile, fuzzy logic is one of the most common programming equipment
which is used in intelligent systems [3]. Fuzzy logic and fuzzy set theory is firstly used by Lotfi A. Zadeh.
With the publication of this 1965 dated article improved by Zadeh researching the systems which includes
uncertainties acquired a new dimension [3]. Approximate consideration is used in fuzzy logic and all of the
logical systems are described as fuzzy logic. Fuzzy logic is rather useful to use quite difficult systems derived
from mathematical model [3, 4] A system, in which fuzzy logic is used, is made out of ; entrance, data base,
rule base, fuzzification unit, fuzzy inference mechanism, clarification unit mechanism, clarification unit, and
escape units [5].

3.1. Fuzzy Modelling Variations
Fuzzy Modelling Variations; Mamdani and Takagi - Sugeno type fuzzy models are the most used models in
fuzzy logic.
Mamdani Fuzzy Modeling; Mamdani fuzzy model is a fuzzy modelling type that is quite useful for human life
and human behaviors and can be prepared easily. For this reason it is used commonly and composes the
basics of other fuzzy models [6,7].
Takagi – Sugeno fuzzy modelling; Mamdani fuzzy logic composes the basics of Sugeno fuzzy logic, it means
this technique is an adaptation of Mamdani technique. Although fuzzification of entrance variations and fuzzy
logic processing are exactly same escape and membership functions are different from each other.

4. FUZZY LOGIC MODEL FOR FORECASTİNG CONCRETE STRENGHT
4.1. PARAMETERS USED IN SYSTEM
There are many parameters related to the construction site in this application which is created by using fuzzy
logic. The inputs for the fuzzy logic are consistency class of SFRC (CC), compressive strength of SFRC (fc),
maximum size of aggregate (Dmax), steel fiber volume fraction (Vf), steel fiber length (lf), and diameter (df).
The outputs for the fuzzy logic are cement dosage (Cem), amount of water (W), coarse aggregate content
(CA), fine aggregate content (FA), and chemical admixture (Ad).

4.2. FUZZY LOGIC EXECUTION FOR FORECASTING CONCRETE STRENGHT
The steps needed to follow the calculation of the concrete pressure strength estimate with the Mamdani
method using the ANFIS editor in the fuzzy logic module of the MATLAB program are as follows; Firstly,
the fuzzy model had been constructed with the data (consistency of concrete, concrete compressive strength,
maximum aggregate size, minimum aggregate size, volume fraction of steel-fiber, steel-fiber length, steelfiber) obtained in previous studies. To test the correctness of the generated fuzzy logic model, the data have
been divided into two groups as training and test data. In general, the number of test data should not be less
than %10-15 of the number of training data [8]. 110 concrete mixtures are used in experiments by taking from
the literature and then fuzzy logic is tested using 23 different data sets. After this data is normalized, the
minimum, average, and maximum values have been found in the range of each input and each output
parameter with the help of MATLAB program. Thus, the input and output values are divided into 3 subregions and the triangle membership function is used in practice.
Once the necessary intervals have been determined, "Fuzzy" is written on the Command Window of
MATLAB and so we would come up to the interface that the fuzzy logic will be used. Here we first
determine which fuzzy model to choose and which membership function to use. Input and output variables
have been added to the system. The intervals that the added-parameters have, are written in the required
places in the system and the triangle membership function related to each parameter is created. Rules for each
output have been established. While creating the rules, the relationship between input and related output
parameters is considered. It has been determined whether the outputs of the inputs are positive, negative or
have no influence on the output. It is possible to add as many rules as you want to a system which has been
created using MATLAB software. Logical operators such as (and, or) can be used while adding a rule.
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After determining the membership functions and the lower and upper limit values of the parameters required
for establishing this model for predicting the compressive strength, rules have been established to establish
the necessary relations between the parameters affecting the system.100 rules have been created on the rule
base with "if-then" structure. These rules have been added to the MATLAB Fuzzy Toolbox environment.
Table 4.1 is prepared in line with the relations that have been created by the rules, between the input and
output. Some input values in the fuzzy logic model and the corresponding output values generated by the
model are given in Table 4.1. Some of the data obtained from the fuzzy logic model generated by the
implementation of 110 training data are as follows;
Table 1 Responses of fuzzy logic model based on some input values prepared with training data
INPUTS
Dmax

Vf

If

OUTPUTS

CC

Df

Fc

Cem

W

CA

FA

SP

25

1

50

5

0.75

50

379

176

0.665

573

5.35

31.5

1.71

64.1

7.03

0.75

66.1

381

176

0.475

476

6.38

15.3

1.06

48.4

4.53

0.398

43.5

379

176

0.721

631

5.31

25

0.871

48.4

7.34

0.398

85.5

379

176

0.541

493

5.38

0

1.19

70.3

10

0.398

40.3

379

180

0.587

507

5.33

After the estimated results obtained by training 110 training data with fuzzy logic, it is necessary to determine
whether the generated model works correctly. Fuzzy models have been generated again from the 23 data
taken from the literature. Table 4.2 Some input values-given in the fuzzy logic model for test data, the output
values -generated by the system are given using the membership functions and rules defined for the inputoutput parameters of the corresponding model. The relations predicted by fuzzy logic have been shown in
terms of the data and rules introduced in the system. The relations predicted by fuzzy logic are shown in line
with the data and rules introduced in the system.
INPUTS

OUTPUTS

Dmax

Vf

If

CC

Df

Fc

Cem

W

CA

FA

SP

25

1.08

52

5

0.72

49

379

176

0.668

574

5.30

30

1.6

64

7

0.74

66

381

176

0.476

476

5.69

15

1.6

48.4

5

0.74

87

446

112

0.667

614

5.45

25

0.872

48.5

7.34

0.398

85.5

375

176

0.541

493

5.38

0

1

70

9.5

0.398

40

375

180

0.586

509

5.34

As a result of testing of 110 training data with 23 test data, it is seen that the training and test data are close to
each other and overlap with each other. All these results obtained reveal the sensitivity and generalization
ability of fuzzy logic systems.

5. CONCLUSIONS
With this model, it is aimed to estimate the mixing ratios of steel fiber concretes and the pressure strength of
concrete by using fuzzy logic. In the model, the concrete consistency, the compressive strength of the
concrete, the maximum aggregate and minimum aggregate size, the steel fiber volume fraction, the steel fiber
length and the steel fiber diameter are the inputs of the test set. The outputs of the model are the cement
dosage, water amount, coarse aggregate, fine aggregate content and chemical additive. Of the 133 data
obtained from the literature, 110 of them were training and the other 23 were test data. Comparing two
different fuzzy logic models generated by training and test data, it is seen that the outputs values are close to
each other according to similar input variables. This situation shows that the fuzzy logic is successful in
predicting the output of related the system. With the controls of the data, it has been found that fuzzy logic
has a good potential for predicting the compressive strength of concrete.
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Abstract
Silver nanoparticles are available in clinical uses for biomedical areas such as implant, catheter, and wound dressing materials and
elimination of prophylactic environmental effects due to antimicrobial effects. The use of PEG in AgNP immobilization has been
reported to prevent cytotoxic effect on endothelial cells. Today, the synthesis of silver nanoparticles from plant leave extract with
green chemistry approach emerges an important issue.
In the research, silver nanoparticle synthesis was performed with Muğla region Liquidambar orientalis Mill. (Sığla tree) leaves
extract. The sample medical surface material in contact with blood has been modified into three different forms, AgNP, PEG and PEG
+ AgNP. Disc diffusion method was used to determine the antimicrobial activities of microorganisms. Bacteria were activated in
Nutrient brotht, and yeast in Saboraud dextrose broth and then spreaded in Petri dishes containing Muller Hinton agar. Materials
whose surface characteristics were changed and prepared at a certain size were incubated in the medium with 2 cm distance. Later,
the inhibition zone diameters were measured after a certain time period by interacting with E. coli, S. aureus, K. pneumoniae, P.
aeruginosa, methicillin resistant S.aureus bacteria and C. albicans yeast.
Synthesized AgNPs and modified surfaces were characterized with Transmission Electron Microscopy (TEM), and Fourier
Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), respectively. The inhibition diameter determined for the E. coli bacteria was only greater for
the surfaces modified only with AGNPs, while the inhibition diameters were larger on surfaces modified with PEG-AgNP for yeast and
E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa, methicillin resistant S.aureus. The bacterial species, S. aureus was not affected by any chemical
change made on surface and no inhibition diameter was formed.
Keywords: Biomaterials, silver nanoparticles, green chemistry, Liquidambar orientalis Mill., antimicrobial activity.
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1. GİRİŞ
Modern tıp uygulamaları içerisinde vazgeçilmez araçlardan biri olan damar içi kataterler başta olmak üzere
kan ile teması olan biyomalzemeler belirli amaçlarla (ilaçlar, kan ürünleri, elektrolitler, sıvılar, parenteral
besinlerin verilmesi; total parenteral beslenme; hemodinamik izleme; tetkik amacıyla kan alınması;
hemodiyaliz uygulanması vb.) uzun süre kullanılabilmektedir. Bu geniş amaçlı, yararlı kullanımlarıyla kan ile
teması olan biyomalzemeler, hastalar için büyük yararlar sağlamakla birlikte; gerek mekanik (pnömotoraks,
hemotoraks, trombüs oluşumu, emboli oluşumu, fistülleşme) gerekse infeksiyöz komplikasyonlar sebebiyle
önemli derecede mortalite ve morbiditeye neden olurlar. Uzun süreli kalıcı kateter kullanımının en önemli
komplikasyonları trombüs oluşumu ve enfeksiyondur [1,2].
Kan ile teması olan biyomalzemelerin kolonizasyonunun en sık karşılaşılan etkenleri koagulaz negatif
stafilokoklar, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida türleri gibi biofilm oluşturabilen
mikrobiyal organizmalardır [3]. Özellikle S.aureus gibi biyofilm tabaka oluşturan ve virülansları yüksek
bakterilerin osteomiyelit ve endokardit gibi sistemik enfeksiyon yapma ve erken rekürrens sıklığı daha
yüksektir. Söz konusu enfeksiyonlar kan ile teması olan biyomalzemelerin yüzeylerinde oluşan biyofilm
tabakası ile ilişkilidir. Biyomalzeme yerleştirildikten sonra üç gün içinde kolonizasyon ve biyofilm oluşur. On
günden kısa sürelerde biyofilm biyomalzemenin diş yüzünde oluşurken, 30 günden uzun sürelerde iç
yüzeyinde de oluştuğu gösterilmiştir [4].
Son yıllarda nanopartiküller, sahip oldukları üstün fiziksel özellikleri nedeniyle biyoteknoloji, farmakoloji,
tip, sensörler, bilişim ve iletişim, elektronik, savunma, tekstil, makine ve inşaat sanayileri vb. gibi çeşitli
alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Nanopartikül (NP) üretiminde maliyetin engelleyici bir unsur olması ve
boyutları nedeniyle risklerinin engellenememesi, aynı zamanda bu risklerin tam olarak bilinememesi
nedeniyle son yıllarda mikroplar, mantarlar ve çeşitli bitki özütleri kullanılarak yeni üretim metodları
denenmeye başlanmıştır [5, 6]. Bu yöntemler biyosentez tanımı altında canlı organizmalardaki kimyasal
süreçleri belirten terimdir ve enerji kullanılarak gerçekleştirilen bu süreçler basit yapıdaki maddelerden daha
karmaşık ürünler elde edilmesini sağlar. Biyosentez, basit ve ekonomik oluşu, toksik madde kullanımı
gerektirmemesi, farmakolojik ve biyomedikal uygulamalara uygun, geniş yelpazede ticari üretime elverişli
olması gibi avantajlarından dolayı günümüzde sıkça kullanılan bir yöntem haline gelmiştir [7]. Ayrıca yeşil
kimya açısından da sentez için seçilen çözücü ortamı, çevre açısından tehlikesiz indirgeme ajanının seçimi ve
nanoparçacıkların sabitlenmesi için zehirli olmayan bir maddenin seçimi yönleri ile de biyolojik yöntemler
önem kazanmaktadır [8, 10].
Gümüşün uzun zamandır tıbbi ve endüstriyel işlemlerde yer alan birçok bakteri suşunu ve
mikroorganizmaları engelleyici özellikte olduğu bilinmektedir. Gümüş ve gümüş NP en yaygın kullanılan ve
bilinen uygulamaları yanık ve açık yaralarda iltihap engelleyici gümüş içeren bölgesel merhem ve kremler,
gümüş içeren polimerler ile hazırlanmış tibbi cihaz ve implantlar yer almaktadır. Gümüş bileşenleri ile
kaplanmış polimerik biyomalzemelerde, nazokomiyal bakteriler tarafından oluşturulan mikrobiyal biyofilm
tabakasının yol açtığı enfeksiyonları önlemek amacı ile kullanılmaktadır [11]. Doğal kaynaklardan özellikle
gümüş nanopartikülleri elde edilmesi son yıllarda üzerinde sıkça çalışmalar yapılan bir yöntemdir. Bu amaçla
kullanılabilecek bitkilere örnek olarak; neem ağacı (yalancı tespih ağacı), kobushi mano lyası (Magnolia
kobus), trabzon hurması (Diospyros kaki), Pinus densiflora (japon sarıçamı), Chlorella vulgaris (alg),
Pseudomonas stutzeri ag259, Fusarium oxysporum (mantar) vb. sayılabilir [12-16]. AgNP sentezinde seçilen
biyolojik yönteme göre örneğin alglerde özütteki proteinin indirgeme ve şekil kontrolünden sorumlu olduğu,
mantar kullanıldığında Ag+ iyonlarının indirgenmesinde nitrat redüktaz içeren enzimatik işlemin sorumlu
olduğu, yine başka özütlerde proteinlerin ve protein kalıntılarının sorumlu olduğu yönünde raporlar
bildirilmiştir.
Polyethylene glycol (PEG) AgNP’nin geniş geniş spektrumlu antibiyotik ve antiplatelet etkinliğini korumak
[17], polimerik stabilizer olarak [18] biyomalzemelere eklenmektedir
Gerçekleştirilen bu çalışmada; Türkiye’nin özellikle güney-batı kıyı bölgelerinde yerel dağılım gösteren
(Köyceğiz, Fethiye, Marmaris ve Milas) ve sığla ağacı olarak bilinen Liquidambar orientalis mill
(L.orientalis mill.) yöresel bitkisi kullanılmıştır [19]. Araştırmada Muğla yöresi sığla ağacı bitkisinin yaprak
özütü ile gümüş nanoparçacık sentezi gerçekleştirilmiştir. Kan ile temas halinde olan tıbbi malzemenin yüzey
özellikleri, AgNP, PEG ve PEG+AgNP immobilizasyonu olmak üzere üç farklı şekilde değiştirilmiştir.
Poli(etilen glikol) (PEG) yüksek hidrofilisitesi, hidroksil grupları varlığı ve biyouyumluluğu nedeniyle tercih
edilmiştir. Mikroorganizmaların antimikrobiyal aktivitelerini belirlemek amacı ile disk difüzyon yöntemi
kullanılmıştır.
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2. MALZEMELER VE DENEYSEL YÖNTEMLER
Deneysel çalışmalarda kullanılan kimyasal maddeler satın alınma yolu ile temin edilmiştir. Araştırmanın
yürütülmesi sırasında izlenen bütün aşamalarda ultra saf su kullanılmıştır Kan ile temas halinde olan
biyomalzemenin yüzey özelliklerinin değiştirilmesi ve antimikrobiyal aktivite analizlerinde izlenen yöntemler
aşağıda verildiği şekilde gerçekleştirilmiştir.

2.1. Çevreci Yöntem ile AgNP Sentezi
Kan ile temas halinde olan biyomalzemenin yüzey özellikleri AgNP immobilizasyonu yapılarak modifiye
edilmiştir. Bunun için Eylül ayında toplanmış, yıkanmış, kurutulmuş sığla yapraklarından 0.15 g tartılarak
kaynama noktasına erişmiş 150 ml bidistile saf suyun içine atıldıktan sonra manyetik ısıtıcıda 100oC’de 20
dakika kaynatılmıştır. Çözelti (0,1 g/L) oda sıcaklığında soğutulduktan sonra kaba filtre yardımıyla
süzülmüştür.
İkinci aşamada 10 ml özüte1 ml gümüş nitrat (10-4 M AgNO3, Merck) ve 89 ml ultra saf su konularak 100
ml’lik çözelti hazırlanmıştır. Hazırlanan çözelti 1,5 µl’lik eppendorf tüplerde soğutmalı santrifüjde 14000
rpm /20000 g’de 1 saat santrifüj edilmiştir. Eppendorf tüplerden süpernatantları alınmış çökeleklere 500 µl
ultra saf su ilave edilmiş ve 5 saat süreyle sonikasyon işlemi uygulanmıştır. Elde edilen 500ml’lik gümüş
nanopartikül çözeltisine gravimetrik analiz uygulanarak miktar tayini yapılmıştır. Analiz sonucunda AgNP
çözeltisinin derişimi 1 mg/ml olarak belirlenmiştir. Sentezlenen AgNP tem görüntüsü ve boyut analizi JEOL
JEM 2100F HRTEM (MSKÜ) cihazı ile elde edilmiştir [19].

2.2. Biyomalzeme Yüzeyine PEG İmmobilizasyonu
Yöntemin diğer aşamasında, Kan ile temas halinde olan biyomalzemenin yüzey özellikleri PEG (SigmaAldrich) immobilizasyonu yapılarak modifiye edilmiştir. Bunun için öncelikle 0,01 M, pH 7,0 sodyum fosfat
(Na2HPO4/NaHPO4, Sigma-Aldrich) tamponu hazırlanmıştır. Arkasından 2 g PEG 2000 tartılmış 100 ml
tampon içerisinde manyetik karıştırıcıda 0ºC’de 650 cpm’de 15 dakika karıştırılmıştır.
Daha sonra steril koşullar altında kesilmiş 1cm çaplı 15 polimerik biyomalzeme örneği bir behere alınmış ve
hazırlanan PEG çözeltisi içinde 110 cpm’de 24 saat süreyle kuru çalkalamalı sistemde karıştırılmıştır. 24 saat
sonunda örnekler alınıp 70 ml Metanol ve 30 ml Etanol karışım çözeltisinde 100 cpm’de 2 saat fisksasyon
işlemi gerçekleştirilmiştir.
Fiksasyon sonrasında örnekler steril poşetlere azot atmosferinde alınarak mikrobiyolojik analiz için +4oC’de
muhafaza edilmiştir.

2.3. PEG Kaplanmış Biyomalzeme Yüzeyine AgNP İmmobilizasyonu
Yöntemin bu aşamasında ise Kan ile temas halinde olan biyomalzemenin yüzey özellikleri PEG + AgNP
immobilizasyonu yapılarak modifiye edilmiştir. Bunun için yöntem 2.2. ve yöntem 2.21.’de sözü edilen
modifikasyon yöntemleri ardışık olarak uygulanmıştır.
Yüzeyine PEG immobilizasyonu yapılmış 15 adet 1 cm çaplı polimerik biyomalzeme örneği bir petriye
yerleştirilmiştir. Petriye 5 ml gümüş nanopartikül çözeltisi eklenmiş ve oda sıcaklığında, 30 cpm’de 3 saat
süreyle kuru çalkalamalı sistemde karıştırılmıştır. Karıştırma sonrasında örnekler steril poşetlere azot
atmosferinde alınarak mikrobiyolojik analiz için +4oC’de muhafaza edilmiştir.
2.2 ve 2.3. bölümlerde elde edilen PEG ve PEG-AgNP immobilize yüzeylerın ATR-FTIR spektrumları
Perkin Elmer ATR100 cihazı ile alınmıştır.

2.4. Biyomalzemelerin Antimikrobiyal Özelliklerinin Tespiti
Örnekler steril koşullarda poşetlere azot atmosferinde alınmış ve +4oC’de muhafaza edilmiştir. +4oC’de
muhafaza edilen örnekler mikrobiyolojik ekim yöntemleriyle toplam 6 mikroorganizma ve uygun besi yeri
kullanılarak 24 saatlik inkübasyona bırakılmıştır.
Mikroorganizmaların antimikrobiyal aktivitelerini belirlemek amacı ile disk difüzyon yöntemi kullanılmıştır.
Bakteriler nutrient besi ortamında, maya sabouraud dekstroz besi ortamında sırasıyla 37 o C ve 25 oC ta 24
saat aktifleştirildikten sonra muller hinton agar bulunan petri kutularına ekilmişlerdir.
Yüzey özellikleri değiştirilen ve belli büyüklükte hazırlanan biyomalzemeler 2 cm aralıklarla besiyerine
yerleştirilerek inkübe edilmiştir. İnkübasyon sonunda E. coli, S. aureus, K. pneumoniae, P. aeruginosa,
metisiline dirençli S. aureus bakterileri ve C. albicans mayasının oluşturduğu inhibisyon bölge çapları
ölçülmüştür [20-23].
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3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmada elde edilen bulgular aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir. Çevreci sentez yaklaşımı doğrultusunda
yöresel bitki yaprak özütü ile sentezlenen AgNP ait TEM görüntüsü ve parçacık boy dağılımı Şekil 1’de yer
almaktadır. Verilen sentez koşullarında AgNP 20-35 nm boy dağılımında ve 23 nm ortalama çapa sahip
oldukları belirlenmiştir.

3.1. AgNP Karakterizasyonu

Şekil 1.Yöresel L. orientalis mill. bitkisinin yaprak özütü ile sentezlenen AgNP için TEM görüntüsü ve parçacık boy
dağılımı.

3.2. Biyomalzemelerin Yüzey Karakterizasyonu
Araştırmada kullanılan biyomalzeme (kan torbası) ticari olarak satılan bir malzemedir. Bağış yolu ile temin
edilen polimerik malzemenin görüntüsü Şekil 2’dedir.

Şekil 2. Araştırmada kullanılan biyomalzeme

Şekil 3. Biyomalzeme yüzeyinin a) AgNP, b) PEG-AgNP ve c) PEG ile değiştirildikten sonra alınan ATRFTIR spektrumları.
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Şekilde 3’te bulunan c spektrumu, 3200-3600 cm-1 bölgesindeki O-H gerilmesi, 1255 cm-1 ‘de C-O gerilmesi,
1720 ve 1300-1462 cm-1 dalga boyu arasındaki gerilme ve eğilme-bükülme bantları PEG’in yüzeye
yerleştiğini göstermektedir. Yine şekilden görüleceği üzere AgNP ve PEG+AgNP kaplı yüzeylerin
spektrumlarından görüleceği üzere PEG yapısında bulunan O-H gerilme titreşiminin iyice azaldığını
göstermektedir. Buradan PEG yapısında olan OH gruplarındaki oksijen ile AgNP arasında bağ oluşumu
olabileceğini göstermektedir [18].
ATR-FTIR spectrumlarının analizi bize yüzeyde son katman olarak AgNP immobilizasyonun başarı ile
gerçekleştirildiği konusunda bilgi vermiştir.

3.3. Üç Farklı Kimyasal Özelliğe Sahip Yüzeylerin Antimikrobiyal Aktiviteleri
AgNP, PEG ve PEG+AgNP immobilizasyon işlemleri sonrası polimer esaslı malzemelerin hastane
enfeksiyonu yapan bakteri ve maya üzerindeki dirençlerinin ortaya çıkarılması amacıyla disk difüzyon
yöntemi ile mikrobiyal aktivite tayinleri yapılmıştır. Yapılan çalışma sonunda metisilin dirençli S. aureus
PEG, AgNP ve her ikisinin bir arada kullanıldığı örneklerden etkilenmediği, P. aeruginosa PEG li ortamda
17.0 mm, PEG+AgNP ortamda 15.0 mm., E. coli AgNP lü ortamda 18.5 mm. inhibisyon zonu oluşturduğu
tespit edilmiştir. C. albicans PEG ve AgNP li ortamda sırasıyla 8.0 mm ve 6.5 mm zon oluştururken, her
ikisinin bir arada kullanıldığı ortamda zon çapının 14.5 mm olduğu gözlenmiştir. Şekil 4 ve 5’te PEG ve
PEG+AgNP immobilize yüzeylerin S. aureus ve metisiline dirençli S.aureus bakteri türleri için elde edilen
inhibisyon çaplarının oluştuğu mikrobiyal analiz sonuçları sunulmuştur.

Şekil 4. PEG immobilize yüzeylerin antimikrobiyal testleri a) S. aureus; b) metisilin dirençli S. aureus

Şekil 5. PEG-AgNP immobilize yüzeylerin antimikrobiyal testleri a) S. aureus; b) metisilin dirençli S. aureus.
Tablo I.Üç farklı özelliğe sahip biyomalzeme yüzeylerinin antimikrobiyal aktiviteleri.
İnhibisyon Çapı(mm)
Mikroorganizmalar
PEG
AgNP
PEG+AgNP
E. coli
13.5+-0.5
18.5
14.0
K. pneumoniae
12.0
12.0
13.0
P. aeruginosa
17.0
14.5
15.0
S. aureus
Met Dirençli S.aureus
13.5
14.0
C. albicans

8.0

6.5

14.5

4. SONUÇLAR
Biyomalzeme olarak kullanılan polimerik yapının yüzey özelliği kimyasal olarak yapılan işlemler sonucu
değiştirildiği ATR-FTIR spektrumları ile doğrulanmıştır. Yüzeyin PEG immobilizasyonu sonrası AgNP ile
kaplanması PEG’in polimerik stabilizör olarak da işlev görmesine yardımcı olduğu düşünülmüştür. Kan ile
temas halinde olan tıbbi malzemenin yüzey özellikleri AgNP, PEG ve PEG+AgNP immobilizasyonu şeklinde
değiştirilip hastane enfeksiyonlarına karşı etkisinin S. aureus hariç pozitif yönde olduğu, mikrobiyal
bulaşmanın bu yöntemle daha az seviyelere çekilebileceği söylenebilir. Araştırmada kullanılan AgNp
ve PEG derişimi ve etkileşim süresi gibi parametrelerin farklı değerleri için de yapılması
optimum değerlerin eldesi açısından yararlı olabilecektir.
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Abstract
This study investigates the vibration mitigation of a ten-story structure under the earthquake excitation
using a MR damper. The MR dampers are semi-active control devices, which damping force changes
according to the applied voltage. Therefore, Fuzzy Logic Controller is designed in order to determine
applied voltage to the MR damper. The performance of the system is investigated using two different
combinations of the MR damper on the building. In the first case the MR damper is mounted second floor
at the building. The next case the MR damper is mounted between second and first floor. The effect of the
MR damper placement is investigated using numerical simulations via the MATLAB-Simulink program.
Keywods: Structural Vibration Control, MR damper, Fuzzy Logic Control, MR damper arrangement

1. GİRİŞ
Gerek doğrusal gerekse doğrusal olmayan sistemlerin, deneysel veya teorik olarak gerçekleştirilen titreşim
kontrolünde, yarı aktif cihazların kullanılması popüler bir konudur ([1-5]). Binalarda herhangi bir etkiyle
meydana gelen (Deprem, Rüzgar vb.) titreşimleri azaltmak için literatürde farklı tiplerde sistemler geliştirilmiş
ve incelenmiştir. Bu sistemler genel olarak aktif, yarı aktif ve pasif sistemler olarak sınıflandırılabilir. Pasif
sistemlerde sisteme dışarıdan herhangi bir enerji girişi yoktur. Fakat titreşim bastırma performansları düşüktür.
Aktif sistemlerde ise titreşim bastırma performansı yüksektir. Bununla birlikte aktif sistemlerin en büyük
dezavantajı sürekli olarak enerjiye ihtiyaç duymalarıdır. Dolayısıyla enerji kesintilerinde sistem çalışamaz hale
gelir. Bu iki sistemin de önemli özelliklerini barındıran yarı aktif sistemler, enerji kesintisi durumunda pasif,
enerji olması durumunda ise aktif sisteme benzer bir performans sergilemesi sebebiyle daha güvenli bir şekilde
çalışırlar. Bu çalışma yapısal titreşim azaltma problemini çözmek için yarı aktif bir kontrol elemanı olan MR
damperin binaya iki farklı şekilde yerleştirilmesini ve kontrolünü incelemektedir.
MR damperin yerleşimi ve kontrolü ile ilgili olarak literatürde birçok başarılı çalışma yapılmıştır. Dyke ve Ark.
[6], MR damperi üç katlı bir binanın birinci katına bir momentum geribildirim tabanına sahip, kırpılmış optimal
kontrol stratejisi ile birlikte uygulamışlardır. Jansen ve Dyke [7], altı katlı bir bina modeline MR damperi ilk
iki kata yerleştirerek sistemi test ettiler. Sang-Won ve Ark. [8] da yine aynı şekilde altı katlı bir binanın ilk iki
katına yerleştirerek titreşim kontrolü gerçekleştirdiler. Kim ve ark. [9] yine üç katlı bir yapı modeli kullandılar
ve MR damperi birinci kata yerleştirdiler. MR damperi kontrol etmek için LMI tabanlı bir yarı aktif bulanık
mantık denetleyicisi uyguladılar.

*

Corresponding author. Tel.: +90-212-383 2846

E-mail address: haggumus@yildiz.edu.tr (H. Aggümüş).
Aldemir [10], geliştirdiği nedensel bir alt optimal kontrol yöntemini iki serbestlik dereceli taban izoleli bir
yapının birinci katına yerleştirilmiş olan MR dampere uyguladı. Bitaraf ve ark.[11], yapının birinci ve ikinci
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katlarına yerleştirdikleri MR dampere İlki, basit bir uyarlama tekniğine dayanan direkt uyarlanabilir bir kontrol,
Diğeri ise genetik tabanlı bulanık kontrol uygulayarak çalışmalarını gerçekleştirdiler. Çetin ve Ark. [2] altı katlı
bir bina modelinin birinci katına yerleştirilen MR damper için Parametrik belirsizlikleri dengeleyebilen,
Lyapunov tekniğine dayanan doğrusal olmayan adaptif bir kontrol yöntemi dizayn etmiş ve sistem performansı
araştırılmıştır. Aggumus [1] MR damperi altı katlı bir binanın ilk iki katına farklı kombinasyonlarda
yerleştirerek deneysel olarak H-sonsuz kontrol yöntemi ile birlikte performans analizi yapmıştır.
Yukarıda yapılan kısa bir literatür çalışmasında, MR damper yerleşimi ve MR dampere gönderilen gerilimi
belirlemek için kullanılan kontrol yöntemi açısından bir değerlendirme yapılmıştır. Yapılan bu literatür
çalışması göz önüne alındığında bu çalışmada önerilen MR damper yerleşim düzeni kombinasyonlarının
karşılaştırılmaları henüz incelenmemiştir. Bu sebeple, bu çalışmanın literatüre en önemli katkılarından biri,
yapısal titreşim kontrolünde MR damper yerleşiminin etkisini gösterecek olmasıdır.
Bu çalışmada, on katlı bir bina modeline, ikinci kattan ve dışarıdan yerleştirilen bir MR damperin titreşim
bastırma performansı ile yine aynı bina modeline birinci kat ile ikinci kat arasına içeriden yerleştirilen bir MR
damperin titreşim bastırma performanslarının karşılaştırılması sayısal simülasyon çalışmalarına dayalı olarak
araştırılmıştır. MR damperler yarı aktif kontrol cihazlarıdır. Sönümleme kuvveti içerisindeki elektromanyetik
bobinlere iletilen gerilimle kontrol edilebilir. Bu sebeple MR dampere binadan gelen tepkilere bağlı olarak
üretilmesi gereken voltaj için Bulanık Mantık kontrolcü kullanılmıştır. Hem kontrolcü hem de MR damperin
yerleşimine göre göstermiş olduğu performans on katlı bir bina modeli üzerinde sayısal olarak incelenmiştir.
Binaya uygulanan bozucu giriş için El-Centro depremi verileri kullanılmıştır. Sonuçlar MR damperin bağlı
olmadığı durum, ikinci kata dışarıdan bağlı olduğu durum ve birinci kat ile ikinci kat arasına bina içinden bağlı
olduğu durumlar için karşılaştırılmıştır.

2. YÖNTEM VE MATERYAL
2.1. On Serbestlik Dereceli Bina modeli
MR damperin iki farklı kombinasyonla bağlı olduğu on serbestlik dereceli bina modeli şekil 1’ de
görülmektedir. Şekil 1-a’ da MR damper binaya 2. kattan ve dışarıdan bağlı (MR 2 ). Şekil 1-b’ de ise binaya 1.
kat ile 2. kat arasından ve kat içlerinden bağlı (MR12 ) olduğu görülmektedir.

a)

b)

Şekil 1. MR damperin binalar üzerindeki yerleşim düzenleri: a) MR damper 2. kata dışarıdan bağlı,
b) MR damper 1. kat ve 2. kat arasına içeriden bağlı

Sadece yanal titreşim hareketinin göz önüne alındığı bina modellerine ait matematiksel denklemler
Ms ẍ (t) + Cs ẋ (t) + K s x(t) = −Hf(t) − Ms Lẍ g (t)

(1)

şeklindedir. Burada f(t), MR sönümleyicinin sönümleme kuvvetini ifade etmektedir. Ms , Cs , K s Є R10𝑥𝑥10
sırasıyla kütle, sönüm ve rijitlik matrisleridir. ẍ (t), ẋ (t), x(t) Є R1x10 sırasıyla ivme, hız ve yer değiştirme
vektörleridir. yalnızca tek yöndeki yatay hareket göz önüne alınan bu modelde bağıl yer değiştirme vektörü iki
model için de, 𝑥𝑥 = [𝑥𝑥1 𝑥𝑥2 𝑥𝑥3 𝑥𝑥4 𝑥𝑥5 𝑥𝑥6 𝑥𝑥7 𝑥𝑥8 𝑥𝑥9 𝑥𝑥10 ]T şeklindedir. H vektörü sisteme
yerleştirilen kontrol elemanının yerini gösterir ve MR 2 durumu ve MR12 durumu için sırasıyla
𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀2 = [0 1 0 0 0 0 0 0 0 0]T ve 𝐻𝐻𝑀𝑀𝑀𝑀12 = [−1 1 0 0 0 0 0 0 0 0]T
şeklindedir. L sismik giriş vektörü L = [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]T şeklindedir. Sismik yer
hareketinin ivmesini ise ẍ g (t) gösterir.
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2.2. MR Damper Modeli
MR damperler uygulanan gerilime göre sönümleme yeteneği değişebilen yarı aktif kontrol elemanlarıdır.
Deprem, kasırga gibi elektrik kesintilerinin olabileceği doğal afetlerde pasif olarak çalışmaya devam edebilmesi
binaların zarar görmemesi açısından büyük avantajlar sağlamaktadır. Tipik bir MR sönümleyici içerisinde
akümülatör, manyetik sargı, piston ve manyetize olabilen akışkan bulunduran bir hidrolik silindirden
oluşmaktadır. Şekil 2. de MR sönümleyicinin şematik modeli görülmektedir.

Şekil 2. MR damperin fiziksel modeli [1]

Bu çalışmada basit ve MR damperin dinamiğini hassas bir şekilde tahmin edebilmesi sebebiyle LuGre MR
damper modeli kullanılacaktır. LuGre sürtünme modeline göre MR sönümleyici tarafından üretilen kuvvetin
denklemi aşağıdaki gibi ifade edilebilir [12], [13].
f = σa z + σ0 zv + σ1 ż + σ2 ẋ 1 + σb ẋ 1 v , ż = ẋ 1 − a0 |ẋ 1 |z

(2)

Burada z değişkeni MR akışkandaki değişimi temsi eden iç dinamik değişkenini, v ise aynı zamanda kontrol
girişi de olan, gerilimi ifade etmektedir. σ0 , v(t) ile değişen z(t)’ nin rijitliği [N/m.V], σ1 , z(t)’ nin sönüm
katsayısı [N.s/m], σ2 , viskoz sönüm katsayısı [N.s/m], σa , z(t)’ nin rijitliği [N/m], σb , v(t) ile değişen viskoz
sönüm katsayısı[N.s/(m.V)] ve a0 ise sabit katsayı [V/N] olarak ifade edilmektedir [1],[12],[14], [15].

2.3. Bulanık Mantık Tabanlı Kontrolör Tasarımı

Bulanık mantıklı kontrol yöntemleri kontrol problemlerinde sıkça kullanılmaktadır. Bulanık mantıklı kontrol
yöntemleri dilsel sentez temeline dayanmaktadır ve kontrol tasarımı esnasında sistemin matematiksel modeline
ihtiyaç duyulmamaktadır. Dolayısıyla kontrolörün performansı çıkarılan matematiksel modelin hassasiyetinden
bağımsızdır. Ayrıca bulanık mantıklı kontrolörler sistemdeki nonlineerliklerle de başa çıkabilmektedirler. Bu
sebeple bu çalışmada MR damperli bina modelinin titreşimlerinin kontrolünde bulanık mantık tabanlı kontrolör
kullanılmıştır.
Klasik bulanık mantıklı kontrolör yapısı iki giriş bir çıkışlıdır. Kontrolör girişleri hata (e) ve hatanın türevi (de),
çıkışı ise kontrol gerilimi (u)’ dur. Burada (e) MR damperin relatif yer değiştirmesini (de) ise relatif hızını ifade
etmektedir. Bulanık mantıklı kontrolör genel yapısı Şekil 3’te gösterilmektedir.

d

Se
Sde

eN
de

Bulanık
Çıkarım
Motoru

Durulaştırıcı

e

Bulanıklaştırıcı

Kural Tablosu

u

Su

Veri Tabanı
Bina Modeli
Şekil 3: Bulanık mantıklı kontrolörün genel yapısı.

Bulanık mantık kontrolör tasarımı bulanıklaştırma, bulanık çıkarım motoru ve durulaştırma adımlarından
oluşmaktadır. Bulanıklaştırma adımında nümerik değerler dilsel değerlere çevrilmektedir. İkinci adımda, kural
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tablosu kullanılarak bulanık çıkarım motoru ile dilsel çıkış değeri elde edilmektedir. Bu dilsel değerler
durulaştırma adımında nümerik çıkış değerlerine dönüştürülmektedir. Girişler için kullanılan dilsel değerler:
NB (Negatif Büyük), NK (Negatif Küçük), NO (Negatif Orta), S (Sıfır), PK (Pozitif Küçük), PO (Pozitif Orta),
PB (Pozitif Büyük) şeklindedir. Çıkış için kullanılan dilsel değerler ise: S (Sıfır), ÇK (Çok Küçük), K (Küçük),
KO (Küçük Orta), O (Orta), B (Büyük), ÇB (Çok Büyük) şeklindedir. Girişler [-1,1] aralığında çıkışlar ise [0,1]
aralığında normalize edilmektedir. Giriş ve çıkış üyelik fonksiyonları Şekil 4’te gösterilmektedir. Şekil 4
incelendiğinde (a) MR damperin relatif yer değiştirmesine bağlı hata girişi için üyelik fonksiyonlarını, (b), MR
damperin relatif hızı ile ilgili hata girişi için üyelik fonksiyonlarını ve (c) ise MR dampere uygulanacak gerilim
çıkışına ait üyelik fonksiyonlarını göstermektedir.
Değişkenler Se, Sde ve Su katsayıları ile ölçeklendirilmektedir. Bulanık mantık kontrol kurallarının genel yapısı
aşağıdaki gibidir:
EĞER e=Ei ve de=dEj ise V=V(i,j)

(3)

Kurallar sistemle ilgili temel bilgi ve tecrübelerden çıkarılmaktadır. Bu çalışmada kullanılan kural tablosu
Tablo 1’de gösterilmektedir.

a)

b)

(c)
Şekil 4. Girişler ve çıkış için kullanılan üyelik fonksiyonları.
Tablo 1: Bulanık mantıklı kontrolör için kural tablosu

e
de

NB

NO

NK

S

PK

PO

PB

NB

KO

O

B

ÇB

B

O

KO

NO

K

KO

O

B

O

KO

K

NK

ÇK

ÇK

K

KO

K

ÇK

ÇK

S

S

S

S

S

S

S

S

PK

ÇK

ÇK

K

KO

K

ÇK

ÇK

PO

K

KO

O

B

O

KO

K

PB

KO

O

B

ÇB

B

O

KO

3. SİMÜLASYON SONUÇLARI
Her bir kat için kütle değeri 107.5 kg ve kütle matrisi Mf = diag[107.5]10x10 dir. Binaya ait her bir kat için
12EI
yay kat sayısı k1−10 = 8 ∗ l3 = 145152 N/m şeklinde bulunur [1], [12], [16]. Rayleigh sönüm prensibine
göre eğer α0 = 0.0265 ve β0 = 0.00011431 ise, [Cs ] = α0 [Ms ] + β0 [K s ] formülünden hesaplanır [1], [12],
[16]. Her kata ait sönüm katsayısı C1−10 = 16.59 Ns/m şeklinde bulunur. Bina modelindeki MR damper
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yerleşimlerinin (MR 2 ve MR12 ) ve MR damperin bağlı olmadığı (MR yok) durumlar için yer değiştirme cevap
karşılaştırmaları, şekil 5 a’ da, ivme cevapları ise şekil 5 b’ de görülmektedir. Şekil 5 incelendiğinde, Bulanık
mantık kontrolör etki eden MR damperin binadaki her iki yerleşimi için, hem yer değiştirme hem de ivme
cevaplarının pasif duruma göre daha az olduğu ve titreşimleri başarı ile bastırdığı görülmektedir. MR
damperinin yerleşiminin bina titreşimleri üzerine etkisine bakılacak olursa, MR 2 yerleşiminin performansı
MR12 ’nin performansından daha üstün olduğu görülmektedir.
10

2

0.05

MR (yok)

MR

0

MR (yok)
MR

12

1. Kat ivme m/s

1. Kat

Yerdeğ. [m]

MR

2

10

20

30

40

0

50

MR

30

40

0

10

5. Kat ivme m/s

MR

5. Kat

20

12
2

-0.2
0

10

20

30

40

MR
MR

0

0

10

20

30

40

2

0

MR (yok)

12
2

-0.5
0

10

20

30

40

50

20

MR

10. Kat ivme m/s

10. Kat

Yerdeğ. [m]

MR

2

-20

MR (yok)
MR

12

-10

50

0.5

50
MR (yok)

MR (yok)

Yerdeğ. [m]

10

20
2

0.2

12
2

-10

-0.05
0

MR

0

MR

0

12
2

-20

50

0

10

20

Zaman [s]

30

40

50

Zaman [s]

a)

b)

Şekil 5. 1. Kat, 5. Kat ve 10. Katlara ait a) yer değiştirme cevapları b) ivme cevapları

Diğer bir değerlendirme kriteri katlara ait maksimum yer değiştirmeler ve RMS değerleridir. Binaya ait bütün
katarın maksimum yer değiştirmelerin görüldüğü Şekil 6-a ve RMS değerlerinin görüldüğü Şekil 6-b’de de
açık bir şekilde görüldüğü gibi Bulanık mantık kontrolcü ile birlikte her iki MR damper kombinasyonu da
deprem etkisi altıdaki bina modelinde meydana gelen titreşimleri azaltmıştır. Her iki MR damper yerleşiminin
etkin bir performans göstermesinin yansıra MR 2 yerleşiminin MR12 yerleşiminden daha başarılı olduğu bu
grafiklerde de açıkça görülmektedir.
2

MR

MR

2

MR (yok)

12
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Yerdeğiştirme [m]

1.5

1
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0
1
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Katlar

a)
MR
0.8

2

MR

MR (yok)

12

0.7
0.6

RMS

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Katlar

b)
Şekil 6. Katlara ait a) Maksimum yer değiştirmeler b) RMS değerleri

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada deprem etkisi altında 10 katlı bir bina modelinin titreşimlerini bastırmak için iki farklı MR
damper yerleşiminin karşılaştırılması yapılmıştır. Bunlardan ilki MR damperin 2. kata dışarıdan bağlı olma
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durumu ( MR 2 ), ikincisi ise MR damperin 1. kat ile 2. kat arasına kat içlerinden bağlı olma durumudur ( MR12 ).
Binadaki her iki yerleşim için de MR dampere gönderilen gerilimi belirlemek için Bulanık mantık kontrolcü
dizayn edilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda MR damperin bağlı olmadığı durum ile MR damper
yerleşimleri karşılaştırıldığında, hem MR 2 yerleşiminin hem de MR12 yerleşiminin deprem altındaki binaya
ait katların titreşimlerini azaltma performansı sergiledikleri görülmüş olmakla birlikte MR 2 yerleşiminin MR12
yerleşiminden daha iyi bir performans sergilediği belirgin bir şekilde gösterilmiştir.

Daha sonraki çalışmalarda sayısal olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın faklı kontrol yöntemleriyle binaya ait
titreşim bastırma performansları iyileştirilerek deneysel çalışmaların gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
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Abstract
Al-Si based alloys are widely preferred in automotive, aerospace, and aviation industries due to their
values of high specific strength( strength/ density). However, the mechanical properties of these alloys
are still inadequate for some applications. In order to eliminate this inefficiency, intensive studies on AlSi based alloys is being conducted. These studies show that modify of the eutectic silicon phase and/or
grain refinement in the microstructure of these alloys lead to the increase of the strength of Al-Si based
alloys. However, effect of nucleation and grain refinement caused by boron addition on the structural and
mechanical properties of Al-Si based alloys have not been investigated systematically yet. Therefore, in
this study, it is aimed to investigate the effect of boron contents on the structural and mechanical
properties of Al-12Si alloy and to determine the optimum boron ratio. In this study, one binary Al-12Si
and six ternary Al-12Si-B alloys containing different rate of boron in the range of 0.01-1.0% were
produced by induction melting and permanent mold casting method. The structural and mechanical
properties of the alloys are investigated by conventional methods. Microstructure studies were carried
out by examination of samples prepared by standard metallographic techniques with light and electron
microscope. The mechanical properties were determined by the tensile test made on a universal test
machine. It was seen that size of the eutectic silicon particles in the microstructure of these alloys were
reduced with the boron additions. The values of the yield and tensile strength of Al-12Si-B alloys
increased with increasing boron content but decreased after 0.05% boron rate. It was also seen that the
values of elongation to fracture decreased continuously with increasing boron rate. The changes in the
structural and mechanical properties of the investigated alloys were discussed based on the changes in
the microstructure of the alloys.
Keywords: Al-Si alloys, Al-Si-B alloys, boron content, microstructure, mechanical properties.

1. INTRODUCTION
Using light alloys in some industries such as automotive, defense, aerospace and aerospace has a great
importance in terms of fuel efficiency. This means that it is necessary to develop lighter materials that have
sufficient strength values to be used in these industries. Research and development studies in this context
focus on the development of light metals with the properties of low density, high specific strength and wear
resistance, and easy to produce. Recently, intensive studies have been carried out on near eutectic aluminum
silicon based alloys (Al-12Si), because they have low density, high specific strength, suitable microstructure,
and ductility values as well as being easy casting and welding [1-13]. These studies show that alloying
element addition and grain size significantly effect on the mechanical behavior of Al-Si based alloys [1], [1424]. Alloying elements lead to an increase in hardness and strength of Al-Si alloys with solid solution and/or
second phase hardening mechanisms preventing the movement of dislocations. Iron, chromium, manganese,
copper, tin and beryllium are examples of such alloying elements [1], [15], [22], [25-28]. Magnesium, copper,
nickel and zinc are added together or separately, making Al-Si based alloys suitable for aging and/or
*
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precipitation hardening [1], [16-19], [27-31]. The addition of boron and strontium cause a decrease in grain
size or dendrite arm spacing in Al-Si alloys [1], [5], [14], [24], [32], [33]. Although there are some studies on
effect of boron on the microstructure of the Al-12Si based alloys, there is no study that systematically
investigates the effect of its ratios on the both structural and mechanical properties of these alloys. Therefore,
in this study, it was aimed to determine the most appropriate boron ratio for Al-12Si alloy.

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE
One binary Al-12Si and six ternary Al-12Si-B alloys were produced by permanent mould casting method.
The nominal compositions of the alloys produced are given in Table I. High commercial purity (%99.8)
aluminum and silicon, and Al-8B master alloy was used to produce of these alloys. The alloy ingredients
were melted in an induction furnace at medium frequency and poured at approximately 700 °C into conical
shaped steel mould at room temperature. Samples for structural analysis were taken from the alloy ingots by
machining. They were prepared by standard metallographic methods and examined in an optic microscope
without etching. Phase changes of the alloys caused by boron additions were examined by X-ray diffraction
(XRD) pattern studies. The values of yield and tensile strengths, and elongation to fracture were determined
by tensile test. The tests were carried out with samples having the dimensions of ϕ8 mm x40 mm at a strain
rate of 10-3 s-1. The values of yield and tensile strengths, and elongation to fracture of the alloys were
determined by taking averages of at least 6 measurements.

Table I. Nominal composition of the alloy

Nominal composition (wt. %)
Alloy
Al

Si

B

Al-12Si

Balance

12

-

Al-12Si-0.01B

Balance

12

0.01

Al-12Si-0.05B

Balance

12

0.05

Al-12Si-0.1B

Balance

12

0.1

Al-12Si-0.25B

Balance

12

0.25

Al-12Si-0.5B

Balance

12

0.5

Al-12Si-1B

Balance

12

1.0

3. RESULTS AND DISCUSSION
The photographs showing the microstructure of the Al-12Si-(0-1)B are given in Fig. 1a-d. Microstructure of
the Al-12Si alloy consists of aluminum dendrites (α), primer silicon particles and eutectic Al-Si phase, Fig.
1a. Formation of these phases can be explained with solidification behavior of the Al-12Si. According to the
Al-Si phase diagram [32], [33], when the temperature of the liquid metal falls to the solidification point,
aluminum nuclei first form. As the temperature decreases, the aluminum nuclei grow in different directions
and dendritic α phase forms. With increasing cooling time, more aluminum solidifies and the dendrites grow.
When the composition of the liquid alloy reaches the eutectic composition (Al-12.6Si), the eutectic
solidification consisting of needle-shaped eutectic silicon particles dispersed on an aluminum matrix occurs in
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inter dendritic regions at eutectic temperature. The formation of primary silicon in the microstructure may be
due to the non-equilibrium production (casting) conditions. 0.01% boron addition caused the α-dendrites to
become small while did not cause a significant change in the eutectic silicon particles, Fig. 1a and b. It was
observed that boron addition more than 0.01% caused both a slight growth of the dendrites and elongation of
the eutectic silicon particles, Fig 1c. It was also observed that eutectic silicon particles were broken up after
0.05% boron addition, Fig. 1d. These structural changes may be due to the grain refinement and nucleating
effects of the boron [14], [34], [35].

(a) Al-12Si

(b) Al-12Si-0,01B

(c) Al-12Si-0,05B
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(d) Al-12Si-1B

Fig. 1. Microstructure of (a) Al-12Si, (b) Al-12Si-0,01B, (c) Al-12Si-0,05B, and (d) Al-12Si-1B alloys

XRD patterns of Al-12Si, Al-12Si-0.01B, Al-12Si-0.05B, and Al-12Si-1B alloys are given in Fig. 2a-d. The
peaks of the aluminum phase were observed at the angle 2θ of 38, 46, 65, 78, 82 and the peaks of the silicon
phase were observed at the angle of 2θ of 28, 47, 56, 69, 76 and 88, Fig. 2a-d. The addition of boron to the
Al-12Si alloy led to a reduction in the intensity of the aluminum pikes at 46 degrees, Fig. 2b-d. This
reduction may be due to the refining of aluminum dendrites due to boron addition. After 0.05% boron
addition, an increase in the silicon peak at 28 degrees was observed, Fig. 2d. This may be due to the
formation of more eutectic silicon particles due to the breakdown of the eutectic silicon particles.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig 2. XRD patterns of (a) Al-12Si, (b) Al-12Si-0,01B, (c) Al-12Si-0,05B, and (d) Al-12Si-1B alloys.
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Curves showing the variations in yield and tensile strengths, and elongation to fracture of Al-12Si-(0-1)B
alloys with boron content are given in Fig. 3. As the boron content increased the yield and tensile strengths of
the alloys increased, but above 0.05 % B the trend reversed, Fig. 3. Increase in values of strength and
elongation to fracture can be related effects of boron on α dendrites and eutectic silicon particles. Boron
caused a decrease in both dendrite size and dendrite arm spacing, Fig. 2a-c. However, it was also caused the
eutectic silicon particles to be thinning and tightly aligned. These structural changes may slow down the
movement of dislocations and thus increase strength. However, the decrease in the values of strength and
elongation to fracture after 0.05% boron may be resulted from shrinking of the eutectic silicon particles, Fig.
1d. Shrinking of the eutectic silicon particles may have facilitated dislocation movement.

Fig. 3. The variations in yield strength, tensile strength, and elongation to fracture of Al-12Si-(0 –1)B alloys with boron
content.

4. CONCLUSIONS
(1) Microstructure of the Al-12Si alloy consists of aluminum dendrites (α), primer silicon particles and
eutectic Al-Si phase.
(2) Addition of 0.01% boron addition causes the α-dendrites to become small while does not cause a
significant change in the eutectic silicon particles.
(3) Boron addition more than 0.01% causes both a slight growth of the dendrites and elongation of the
eutectic silicon particles. Eutectic silicon particles are broken up after 0.05% boron addition.
(4) Small amount boron additions increase the yield and tensile strengths of Al-12Si alloy, but above 0.05 %
boron addition causes a decrease in its strength.
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Abstract
Various materials and additives are used to improve the strength and durability properties of the concrete. The steel fiber
reinforcement is one of these. As distinct from literature in this study, the steel chip was added to concrete specimens with
water/cement ratio 0.4, 0.5 and 0.6 by replacing with fine aggregate at proportions 0.5% and 1% by volume and
compressive strength and porosity experiments were carried out on the obtained specimens. The data obtained
from Taguchi method used for statistical analysis were compared with the experimental results. Statistically effects of
the chip and water/cement ratios were also

determined by using analysis of variance (ANOVA) method. Besides,

optimum value was determined as a result of the analyses. Obtained experimental and theoretical results were
interpreted comparatively.
Keywords: Steel chip, Concrete, ANOVA, Taguchi method
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1. Giriş
Son yıllarda; nüfus artışı, sanayinin ve teknolojinin gelişmesi, tüketimin artması nedeniyle atık maddeler ve yan
ürünlerin üretiminde hızlı bir artış olmuştur [1]. Endüstriyel ya da endüstriyel olmayan, atık ya da atıl malzemelerin
depolanması ya da uzaklaştırılması Türkiye ve Dünyada geleceğin en büyük problemlerinden biri olarak görülmektedir. Bu
problemin en mantıksal çözümlerinden biri atıl ya da atık malzemelerin yeniden kullanılabilirliğinin sağlanmasıdır [2].
Endüstriyel katı atıklar en fazla demir çelik endüstrisinden ortaya çıkmaktadır [1]. Bu atıkların çeşitli şekillerde geri
dönüşümü sağlanmaktadır [3]. Bu geri dönüşüm yöntemlerinden biride atıkların betonda değerlendirilmesidir. Sanayi ve
demir çelik fabrikalarından üretim atığı olarak ortaya çıkan demir tozları ve talaşlarının kullanılabilirliği endüstriyel
açıdan kazanç olduğu kadar çevresel açıdan da bir sorunun giderilmesi anlamını taşımaktadır. Literatürde demir çelik
endüstrisinden ortaya çıkan demir tozu ve talaşlarının betonda değerlendirilmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar mevcuttur
[1, 3-7].
Taguchi metodu, üründe ve proseste, değişkenliği oluşturan ve kontrol edilemeyen faktörlere karşı, kontrol
edilebilen faktörlerin düzeylerinin en uygun kombinasyonunu seçerek, ürün ve prosesteki değişkenliği en aza indirmeye
çalışan bir deneysel tasarım metodudur [8]. Değişkenliğin azaltılmasını deney tasarımlarında uygulayan ilk kişi Genichi
Taguchi’dir. Kendi adıyla anılan yaklaşımı ile deneylerin gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesindeki verimliliği artıracak
bir çözüm getirmiştir. Bu sayede deney öncesinde yapılan ayrıntılı analiz ve değerlendirmelerle gereken deney sayısını
önemli şekilde düşürmek mümkün olmuştur. Taguchi Metodu bir deney tasarım tekniği olmanın ötesinde yüksek kalitede
sistem tasarımı için son derece faydalı bir tekniktir. Diğer taraftan deney sayısında elde edilen azalma, faktörler
arasındaki etkileşimlerin belirli ölçüde göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır [1]. Literatürde, Taguchi metodunun
beton numunelerin analizinde kullanımı ile ilgili çalışmalar sınırlı olmakla birlikte mevcuttur [9-11].
Bu çalışmada, demir çelik endüstrisinin yan ürünü olan çelik talaşlar farklı su/çimento oranlarına (0.4, 0.5 ve 0.6)
sahip olan betonlara agrega ile hacimce % 0.5 ve % 1 oranlarında yer değiştirecek şekilde ilave edilerek numunelerin
basınç dayanımı ve porozite değerleri deneysel olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilerin Taguchi metodu ile analizi
yapılmıştır. Ayrıca, değişkenlerin deney sonuçları üzerine olan istatistiksel etkilerinin belirlenebilmesi için ANOVA
analizi kullanılmıştır.
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2. Malzeme ve Yöntem
2.1. Malzeme
Çalışmada agrega olarak Elazığ Palu yöresine ait maksimum dane boyutu 8 mm olan

dere agregası

3
kullanılmıştır. Kullanılan agreganın su emme miktarı % 4 ve özgül ağırlığı 2,64 gr/cm olarak belirlenmiştir. Tablo 1’de
agregaya ait elek analizi değerleri verilmiştir.
Tablo 1. Agrega elek analizi değerleri
Elek Çapı (mm)

Elekten Geçen (%)

8

100

4

67

2

45

1

32

0.5

23

0.25

14

Agrega ile % 0.5 ve % 1 oranlarında hacimce yer değiştirerek kullanılan çelik talaşları Elazığ ili organize sanayi
bölgesinden temin edilmiştir. Şekil 1’de görüldüğü gibi kullanılan talaşların boyut ve şekilleri farklılık göstermektedir.
Genel olarak düz ve spiral şekilli olan

talaşlar mevcut karışık haliyle kullanılmış olup, ortalama boyu 15 mm,

3
yoğunluğu ise 7.67 gr/cm tür.

Şekil 1. Çelik talaş numunesine ait fotoğraf
Çalışmada beton yapımında bağlayıcı olarak Elazığ çimento fabrikasından temin edilen CEM IV B(P) 32,5
çimento kullanılmıştır. Çimentonun kimyasal ve fiziksel özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Beton karışım suyu olarak
içilebilir şehir şebeke suyu kullanılmıştır.
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Tablo 2. Çimentonun özellikleri
CEM IV/B 32,5 R
Kimyasal Özellikler

Fiziksel Özellikler

S (SiO2)

28,88

3
Yoğunluk (g/cm )

2,94

A (Al2O3)

8,63

2
Özgül yüzey (cm /g)

4377

F (Fe2O3)

6,37

Priz başlama süresi (dk)

205

C (CaO)

42,61

Priz bitiş süresi (dk)

305

MgO

3,96

Basınç Dayanımı

SO3

2,14

2. gün (Mpa)

20,4

Na2O

1,61

7. gün (Mpa)

31,6

K2O

1,15

28. gün (Mpa)

39,7

-

0,012

Cl

Kızdırma kaybı

4,03

2.2. Yöntem
Bu çalışmada farklı su/çimento oranlarına sahip betonlara ilave edilen çelik talaşlarının betonun basınç dayanımı
ve porozite değerleri üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Deney tasarımı aşamasında ve sonuçların istatistiksel analizinde
Taguchi Yöntemi kullanılmıştır. Deney serilerinin belirlenmesinde kullanılan üç parametreli L9 ortagonal dizini

Tablo

3’de verilmiştir. Su/çimento oranı 3 seviyeli (0.4, 0.5 ve 0.6), çelik talaş oranı üç seviyeli (% 0, % 0.5 ve % 1) olarak
deneyler yapılmıştır.

Tablo 3. L9 Ortagonal dizini
Çelik Talaş
Oranı

Çelik Talaş
Oranı (%)

S/Ç
Oranı

S/Ç Oranı
(%)

1

1

1

0

0,4

2

1

2

0

0,5

3

1

3

0

0,6

4

2

1

0,5

0,4

5

2

2

0,5

0,5

6

2

3

0,5

0,6

7

3

1

1

0,4

8

3

2

1

0,5

9

3

3

1

0,6
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Deneylerde 100 mm x 100 mm x 100 mm’lik beton küp numuneleri TS 802’ye uygun olarak hazırlanmıştır.
Deneylerde kullanılan 9 serinin beton numunelere ait karışım oranları Tablo 4’de verilmiştir. Farklı beton dayanımları
elde edebilmek amacıyla 0.4, 0.5 ve 0.6 olmak üzere üç farklı su/çimento oranı seçilmiştir. Karışık haldeki çelik
talaşlar ince agrega ile hacimce %0.5 ve %1 oranlarında yer değiştirecek şekilde miksere kuru karışım esnasında ilave
edilmiştir. 24 saat sonunda kalıplardan çıkarılan beton numuneler 28 gün boyunca 22±3
0
C kirece doygun suda kür edilmiştir. Kür süresini tamamlayan numuneler üzerinde basınç
dayanımı deneyi ve porozite deneyleri yapılmıştır.
3
Tablo 4. Deney numuneleri karışım oranları (kg/m )

Seri
No

Çimento

Agrega

Su

Çelik Talaş

0-4

4-8

1

563

225

999

499

-

2

450

225

1063

531

-

3

375

225

1105

553

-

4

563

225

994

499

12,62

5

450

225

1057

531

13,42

6

375

225

1099

553

13,96

7

563

225

989

499

25,24

8

450

225

1052

531

26,85

9

375

225

1094

553

27,92

3. Bulgular ve Tartışma
3.1. Basınç Dayanımı
Hazırlanan numuneler üzerinde gerçekleştirilen basınç deneyi neticesinde elde edilen veriler Tablo 5’de
verilmiştir.
Tablo 5. Basınç Deneyi Sonuçları

Seri
No

Çelik Talaş
Oranı (%)

S/Ç Oranı
(%)

Basınç
Dayanımı
(Mpa)

1

0

0,4

38,97

2

0

0,5

32,1

3

0

0,6

25,25

4

0,5

0,4

45,55

5

0,5

0,5

33,41

6

0,5

0,6

25,98

7

1

0,4

39,29

8

1

0,5

28,81

9

1

0,6

22,41
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Üretilen beton numunelerin basınç dayanımı analizleri S/N oranının en büyük en iyi

durumuna göre

yapılmıştır. Analiz sonucu elde edilen S/N oranları ve basınç dayanımı değerleri sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’de verilmiştir.
Şekillerden anlaşılacağı üzere, ince agrega

ile hacimce yer değiştirecek şekilde ilave edilen çelik talaş takviyesi

numunelerin basınç dayanımında artışa neden olmuştur. Ancak, talaş takviyesindeki oranın artışına bağlı olarak basınç
dayanımında düşüşler gözlenmiştir.

S/N Oranı

33
31
29
27

0

0,5

1

0,4

0,5

0,6

S/Ç Oranı (%)

Talaş Oranı (%)
Deney Parametreleri

Şekil 2. Basınç dayanımı S/N oranları

Basınç Dayanımı (Mpa)

42
37
32
27
22

0

0,5

1

0,4

0,5

0,6

S/Ç Oranı

Lif Oranı
Deneyanaliz
parametreleri
Şekil 3. Basınç dayanımı
sonuçları

Deney parametrelerinin numunelerin basınç dayanımı üzerine olan etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla varyans
analizi yapılmış ve bulunan sonuçlar Tablo 6’de ve Şekil 4’de gösterilmiştir.
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Tablo 6. Basınç dayanımı varyans analizi sonuçları

Parametreler
Talaş Oranı
S/Ç Oranı
Hata

Serbestlik
Dereceleri

Kareler
Toplamı

Varyans

F Değeri

% Dağılımı

2

2.477

1.238

9.887

6.65

2
4

30.501
0.501

15.250
0.125

121.766
0

90.36
2.99

Toplam

100

Şekil 4. Parametre yüzdeleri

3.2. Porozite
Beton numuneler üzerinde gerçekleştirilen porozite deneyleri neticesinde elde edilen veriler Tablo 7’de
verilmiştir.
Tablo 7. Porozite Deneyi Sonuçları

Seri
No

Çelik Talaş
Oranı (%)

S/Ç Oranı
(%)

Porozite
(%)

1

0

0,4

12,98

2

0

0,5

13,47

3

0

0,6

14,86

4

0,5

0,4

12,28

5

0,5

0,5

12,89

6

0,5

0,6

13,52

7

1

0,4

12,94

8

1

0,5

13,63

9

1

0,6

14,35

Numunelerin porozite değerlerinin analizi S/N oranının en küçük en iyi durumuna göre yapılmıştır. Analiz
neticesinde elde edilen S/N oranları ve porozite değerleri Şekil 5 ve Şekil 6’da gösterilmiştir. Şekillerden görüleceği
üzere, beton numunelere ilave edilen çelik
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talaş takviyesi numunelerin porozite değerlerinde düşüşe neden olmuştur. Ancak, ilave edilen talaş oranındaki artışa bağlı

S/N Oranı

olarak porozite değerlerinde bir miktar artış meydana gelmiştir.

-22
-22,5
-23
-23,5

0

0,5

1

0,4

0,5

0,6

S/Ç Oranı (%)

Talaş Oranı (%)
Parametrre Değerleri

Porozite (%)

Şekil 5. Porozite S/N oranları

14,5
14
13,5
13
12,5

0

0,5

1

0,4

0,5

0,6

S/Ç Oranı (%)

Talaş Oranı (%)
Parametre
Şekil 6. Porozite
analiz Değerleri
sonuçları

Deney parametrelerinin numunelerin porozite değerleri üzerine olan etkilerini belirleyebilmek amacıyla varyans
analizi yapılmış ve bulunan sonuçlar Tablo 8’da verilmiştir. Ayrıca, elde edilen değerler Şekil 7’de gösterilmiştir.
Tablo 8. Porozite varyans analizi sonuçları

Parametreler
Talaş Oranı
S/Ç Oranı
Hata
Toplam

Serbestlik
Dereceleri

Kareler
Toplamı

Varyans

F Değeri

% Dağılımı

2

0.557

0.279

17.251

25.64

2
4

1.425
0.065

0.713
0.016

44.141
0

68.05
6.31

2.047

100
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Şekil 7. Parametre yüzdeleri
Deney sonuçları ve analiz sonuçları Tablo 9’da bir arada verilmiştir. Tablo 9’da ki değerlerden de görüleceği
üzere, deney sonuçları ve analiz sonuçları %95’in üzerinde uyumluluk göstermektedir. Ayrıca, analizler sonucunda elde
edilen optimum değer basınç için
44.34 Mpa, porozite için ise %12.23 olarak 4. seride bulunmuştur.
Tablo 9. Deney ve analiz sonuçları

Seri
No

Çelik Talaş
Oranı (%)

S/Ç Oranı
(%)

Basınç Dayanımı
(Mpa)

Porozite
(%)

Deney
sonuçları

Analiz
sonuçları

Deney
sonuçları

Analiz
sonuçları

1

0

0,4

38,97

41,14

12,98

13,04

2

0

0,5

32,1

31,36

13,47

13,66

3

0

0,6

25,25

24,48

14,86

14,58

4

0,5

0,4

45,55

44,34

12,28

12,23

5

0,5

0,5

33,41

33,80

12,89

12,80

6

0,5

0,6

25,98

26,39

13,52

13,67

7

1

0,4

39,29

38,24

12,94

12,93

8

1

0,5

28,81

29,15

13,63

13,54

9

1

0,6

22,41

22,76

14,35

14,46

4. Sonuçlar
Demir-çelik endüstrisinin atık malzemesi olan çelik talaşların betonda değerlendirilebilmesi amacıyla yapılan
bu çalışmada, çelik talaşı takviyeli betonların Taguchi metodu ile analizi yapılmıştır. Numunelerin basınç dayanımı ve
porozite değerleri Taguchi
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metodu ile elde edilen analiz sonuçları ile kıyaslanmıştır. Ayrıca, parametrelerin deneyler üzerindeki etkileri varyans
analizi ile belirlenmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

•

Betonda % 0.5 oranında çelik talaş kullanımının olumlu etkileri deneysel ve teoriksel analizlerde görülmektedir.
Ancak talaş ilavesinin %1 oranına çıkması ile birlikte sonuçlar olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu olumsuzluğun en
büyük sebebi, düz ve helezonik şekilli

çelik talaşların yüksek oranlarda ki kullanımlarının topaklanmaya yol

açmasıdır.

•

Deneysel parametrelerin etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla varyans analizleri

yapılmıştır. Bu analizler

neticesinde, basınç dayanımı değerleri üzerine su/çimento oranı
% 90.36, çelik talaş oranı % 6.65 ve deneylerdeki hata oranı % 2.99 civarında etki ederken porozite değerleri
üzerine su/çimento oranı % 68.05, çelik talaş oranı % 25.64 ve deneylerdeki hata oranı % 6.31 civarında etkili
olmuştur.

•

Analizler neticesinde elde edilen sonuçlar ile deneysel veriler karşılaştırıldığında benzerliğin yaklaşık olarak %
95’in üzerinde olduğu görülmüştür. Bu sonuç analizlerin güvenilirliğinin yanı sıra Taguchi metodunun bu tip
çalışmalarda başarı ile kullanılabileceğini de göstermektedir.
Yapılan bu çalışma neticesinde, ince agrega ile yer değiştirecek şekilde optimum değerde çelik talaşı

kullanımının betonun basınç dayanımı ve porozite değeri üzerine olumlu etkisinin olduğu belirlenmiştir.
Teşekkür
Bu çalışma, FÜBAP TEKF.15.06 nolu proje ile kısmen desteklenmiştir. Katkılarından dolayı Fırat Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teşekkür ederiz.
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Abstract
Avalanches are natural disasters which sometimes become in many mountainous regions of earth. This kind of natural disasters may
be concluded with injuries or deaths. Early warning systems come into prominence as a most effective way for preventing those kind
of losses. In this study, it is aimed to design real time wireless sensor networks simulation with the help of past acquired meteorological
datas for early warning of avalanches in Erzurum province. Some factors will affect the results of our study. Those factors are air
temperature, amount of snowfall, altitude, ridge aspect of mountain, relative humidity, slope, wind, kind of vegetation etc. Parametric
datas were sent to central unit via WSN and were processed with artificial neural networks methods and finally avalanche risk was
detected. Moreover datas acquired from observed field and weather forecast were gathered in central unit and were processed in
artificial neural networks again. So an early warning system was established which may predict avalanche risk 1-2 days before it
comes true. Early warning system was separated to four levels: zero level, low level, mid-level and high level. Nevertheless, starting
point or points of avalanches and closeness to anchor nodes may be detected by way of multi point measurements of WSN. Also, all
observing field is divided into regions according to risk situation.
Keywords: Avalanche, Early Warning System, Artificial Neural Networks (ANN), Wireless Sensor Networks (WSN)

1. GİRİŞ
Çığ Dünya’da çeşitli dağlık alanlarda zaman zaman meydana gelen, maddi ve can kaybı yaşanabilen bir doğal felakettir.
Türkiye’de bu doğal felaketin çeşitli zamanlarda yaşanabildiği bir ülke olmuştur. Öyle ki 1950’den bu yana yaklaşık
1400 insan çığ nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Söz konusu can ve mal kayıplarının önüne erken uyarı sistemleriyle
(EUS) geçilmeye çalışılmaktadır. Genel olarak çığ hadiseleri için EUS sistemleri sadece basit izleme sistemleri
olmamakta, ayrıca çığ için gerekli şartlar olan eğim, yağış miktarı, nem vb. faktörleri inceleyerek çığ mekanizması
hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Bu şartların eksiksiz olarak elde edilmesi EUS yapısının doğru çalışıp. çığ
vakasını tahmin edebilmesi açısından hayati öneme sahiptir. EUS sistemlerinin yanlış tahmin üretmesi, boş yere
çığ alarmı vermesi veya çalışmaması ise sisteme olan güvenin yitirilmesine sebep olur. Yıllarca elde edilmiş
meteorolojik veriler, çığ vakalarından elde edilen tecrübelerin yardımı, sensörlerden alınan veriler ve kablosuz
algılayıcı ağların (KAA) iletişim teknolojisi entegre edilerek çeşitli alanlarda çığ takipi ve çığ olup olmayacağı
sorusu cevaplandırılabilecektir. Bu konuyla ilgili olarak daha önce çeşitli çalışmalar yapılmıştır. [1-5]. Ayrıca yine
çeşitli çalışmalarda çığın nümerik ve bulanık manktıkla modellemesi yapılmıştır. [6], [7]. Yine uydu yardımıyla
uzaydan tahmin yöntemleride gerçekleştirilmeye çalışılmış ancak bu yöntemle alınan verilerin sahadan halihazırda
alınan verilerle mukayesesi ve başarısı tartışılmıştır. [8]
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Simülasyon alanı olarak Erzurum ilinde bulunan Palandöken Sıradağları, Kop Dağı ve Dumlu Kırkgöze mevki
seçilmiştir. Bu alanların seçiminin temel olarak iki sebebi vardır. Kayak turizminin yapıldığı bu bölgede yakın zamanda
19.01.2016 ve 02.02.2016 tarihlerinde iki çığ vakası yaşanmıştır. Ayrıca Palandöken Dağı, Kop Dağı ve Dumlu
Kırkkgöze mevkiinde Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait gerekli verilerin alınıp kaydedildiği bir ölçüm istasyonu
bulunmaktadır. Çalışmamızda bu ölçüm istasyonundan alınan verilerden faydalanılmıştır. Ayrıca yine bu alınan verileri
temel alarak arazi modellemesi yapılmaya çalışılmıştır. İstasyonlardan elde edilen veriler toplam kar yağışı, nem
miktarı ve değişimi, ortalama ve maksimum rüzgar hızı ve sıcaklık değişimleri olmaktadır. Bunun yanısıra
çalışmamızda yükselti, eğim, bitki örtüsü, yön ve bölgedeki insan aktivitesi ek katmanlar olarak dikkate alınmıştır. Bu
katmanların herbirinin ağırlığı çalışma içerisinde hesaplanmıştır

Algılayıcı
Düğüm 3
Algılayıcı
Düğüm 2

Algılayıcı
Düğüm 4

Algılayıcı
Düğüm 1

Çapa
Düğüm

Şekil. 1. Palandöken Dağında Simülasyon Bölgesi

Sırasıyla bu katmanları açıklarsak:
Kar yağışı: Toplam kar miktarının yanı sıra son 24, 48 ve 72 saat içindeki kar yağış miktarı çığ potansiyelini önemli
ölçüde değiştirebilir. Özellikle son 24 saat içinde yağan karın toplam kar miktarındaki oranının yüksekliği çığ ihtimalini
artırmaktadır.
Sıcaklık: Sıcaklığın değişimi çığ için önemli bir durumdur. Sıfır derecenin altı ve üstünde değişiklik gösteren sıcaklıklar
kar katmanının gevşemesi ve donması sonucunda bir katman oluşabilmekte ve fırtınalar neticesinde bu katman harekete
geçebilmektedir. Ayrıca sıcaklığın ani artışı ve 24 saatten fazla sürede donma sıcaklığının üstünde kalması suyla karışık
bir kar yapısının oluşmasını sağlayabilmekte ve çığı tetikliyebilmektedir. Gün boyu hava sıcaklığının –10 dereceyi
aşmaması durumunda ise yeni bir kar yağışını kaldıramayabilecek ince katmanlar oluşabilmektedir.
Rüzgar hızı: Rüzgarın hızı karın taşınması ve taşındığı bölgedeki fazladan kar varlığı çığ olasılığını artıran
faktörlerden biridir
Yükseklik: Kar yağışı ve rüzgarın yükseklikle artması çığ riskini artıran bir diğer faktördür.
Eğim: Albrecht’in yaptığı çalışmaya göre [9] eğim 4 sınıfa ayrılabilmektedir. 10 derecenin altındaki eğimlerde risk çok
azdır. 10-28 derece arasındaki eğimlerde ise orta düzey risk vardır.
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En yüksek çığ riski ise 28-45 derece arasındaki eğimde olup daha yüksek eğimlerde zeminin kar tutması zor olmaktadır.
Bu faktörler haricinde yine bitki örtüsü ve çeşiti ayrıca inceleme yapılan sırtın yönü dikkat edilmesi ve
ağırlıklandırılması gereken katmanlardır.
Çığ olayının meydana gelebilmesi yukarıdaki değişkenlere bağlı olup bu değişkenler birbirinden bağımsız
düşünülemez. Bu nedenle tüm değişkenlerin olasılık hesabına dahil edilmesi gerekmektedir. Daha önce yapılmış
𝑛𝑛
Wi. Xi) ancak
burada dikkat
çalışmalarda
çığ olayının
değişkenlerinin
çarpımsal
ağırlıkları
alınmıştır
( A = ∑𝑘𝑘=
edilmesi
gereken
önemli noktalardan
biri şudur;
Çarpımsal
değilbaz
toplamsal
oranlarının
hesaplanması
önemlidir.
∑

𝑖𝑖+�𝑖𝑖+�𝑖𝑖+�𝑖𝑖+�𝑖𝑖+⋯+𝑁𝑁𝑁𝑁

şeklinde hesaplanarak bulunan A değerlerine göre sonuçlar yorumlanmıştır. Çünkü
Yani, 𝐴𝐴
1000
=
bu değişkenler(ısı, sıcaklık, nem vs) ayrık olaylar olmadığı gibi tamamen tek bir değişkenler de değildirler. Böylece
birbirini tetikleyen olayların toplamsal oranları daha sağlıklı sonuçlar üretecektir. Daha önce meydana gelmiş olan çığ
felaketinin de baz alındığı bu çalışmada 0,25 değerinin üzerinde bir sonuç oluştuğunda çığ oluşma riski fazla
olmaktadır.

2. SİSTEM YAPISI
Temel olarak yukarıdaki verilerin Kablosuz Algılayıcı Ağlar yoluyla transferinin amacı ana bilgisayar ile bağlantılı
çapa düğüme sağlıklı bir şekilde iletimi amaçlanmaktadır. KAA’nın çok basamaklı yapısı ile algılayıcı düğümler, çapa
düğümü direkt görüş imkanına sahip olmasada verilerini diğer düğümler üzerinden gönderebilecektir. Sistemde iki
çeşit düğüm mevcuttur. Çapa düğüm tüm düğümlerden gelen verileri alıp ana bilgisayara ileten düğümdür. Algılayıcı
düğümlerin ise üzerinde çeşitli algılayıcılar bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla kar yağışının derinliğini ölçmek amacıyla
ultrasonik sensor, rüzgar hızının ölçümü ise anemometre , bağıl nemin ve sıcaklığın ölçülmesi için nem ölçer ve sıcaklık
sensörü bulunmaktadır. Bu sensörlere ait verilerin düzenlenerek bağlantılı olduğu Xbee module gönderilme sürecinden
ise Arduino Mega Rev 3 sorumlu olmaktadır. Aşağıdaki şekilde genel system yapısı gözükmektedir.

Xbee Kablosuz
Modül

Anemometre

Sıcaklık ve nem
Ultrasonik algılayıcı

algılayıcısı

Şekil. 2. Algılayıcı Düğüm ve temel içerenleri
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3. SİMÜLASYON SONUÇLARI
Bu verilere ve daha önce meydana gelen çığ olayları da baz alınarak grafik üzerinde gösterilmiştir. Bu veriler kış
aylarına ait olup yaz ayları dahil edilmemiştir. Elde edilen sonuçlar Palandöken, Dumlu Kırkgöze ve Kop dağlarındaki
meteorolojik istasyonlardan alınan verilerle elde edilmiştir. Söz konusu simülasyonlar kış mevsimindeki en sert 90-120
günde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada ilgili bölgelerden alınan gerçek veriler yanında yaklaşık olarak benzer
değerlere sahip hayali istasyonlar üretilmiştir. Bu hayali istasyonlar gerçek istasyon ve hayali çapa düğümle kablosuz
algılayıcı ağlar vasıtasıyla bağlı olmaktadır.
Alınan sonuçlar ilgili bölgedeki tüm istasyonların çığ düşme olasılıklarının aritmetik ortalamasından ibarettir. Yapılan
simülasyon sonuçlarına göre Dumlu Kırkgöze ve Kop Dağı’nda çığ düşme riskinin Palandöken dağına göre daha
yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Elde edilen sonuçlara göre ortalama olasılık sonucu 0-0,05 arası sıfır seviyesi, 0.05-0.15 arası düşük uyarı seviyesi,0.151.25 arası orta düzey uyarı seviyesi ve 0.25 ve yukarısı ise yüksek uyarı seviyesi olarak belirlenmiştir. Bu duruma göre
1-2 gün sonrasına dair meteorolojik veriler tutarlı bir şekilde geldiğinde yakın geleceğe dair çığ tahmini
yapılabilmektedir. Değişik yıllara ait meteorolojik verileri alınarak yapılan simülasyonda çığ riskinin yüksek olduğu
günler belirtilmiştir. Çığ riskinin yüksek olması hiçbir şekilde %100 doğruluk payı ile çığ olacağını göstermemektedir.
Zira meteorolojik değişkenler dışında jeolojik ve jeomorfolojik değişkenlerin de dahil edilmesi gerekmektedir (Kayaç
yapısı, depremler vs). Aşağıdaki grafiklerde bölgelerin ortalama çığ görme olasılıkları gösterilmektedir.
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Erken Uyarı Oranı
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Palandöken Dağı
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Şekil. 3. (a) Palandöken Dağında 90 günlük mevsimsel ortalama çığ tahmini (b) Kop Dağında 100 günlük mevsimsel
ortalama çığ tahmini (c) Palandöken Dağında 90 günlük mevsimsel ortalama çığ tahmini
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Abstract
Nowadays, studies continue about saving energy as energy requirements stay on high levels. Some research has been
done about energy efficiency in various areas to observe the efficiency of energy consumption of consumer objects.
Although the industrial sector has the biggest share on electrical energy consumption, the required energy for
illumination has also a considerable share.
In this study, we propose a system which uses solar energy and wireless sensor networks (WSN) for illuminating
moving objects in streets with moving leds. The illumination system provides it’s energy from solar panels and leds
that communicate each other via wireless sensor networks. Also led focuses to locations of mobile objects like cars,
human etc. and gives more illumination to those objects. Moreover, WSN provides to collect working and changing
times of leds and accumulates those datas in sink node. Saving electrical energy, reducing accidents and crime rate
are the main aims of this study.
Keywords: Wireless Sensor Networks, Saving Energy, Power Consumption, Moving Leds.

1. GİRİŞ
Gelişen teknoloji ve artan enerji ihtiyaçlarının yanı sıra günümüzün büyük problemlerinden birisi haline gelmiş olan
aydınlatma ve suç oranlarının azaltılmaya çalışılması gündemde olsa da net bir çözüm üretilememiştir. Bu nedenle
aydınlık problemine bağlı meydana gelen kazalar ve suç oranlarının düşürülmesi bu çalışmanın hedeflerindendir. Bu
çalışmanın diğer amaçlarını şöyle sıralayabiliriz: Dinamik ve geçmiş verilerin işlenmesi ve analizi gerçekleştirilmesi
ilk amaçtır. Sistemin optimal çalışması sayesinde enerji tüketiminin verimli olarak gerçekleştirilmesi bir diğer
hedeftir. Led lambaların uzun soluklu olması diğer bir amaç olarak öne çıkar. Araç kazalarına karşın daha güvenli bir
sokak ortamı oluşmasına katkı sağlaması ise son amaç olarak karşımıza çıkar.
İhtiyaca bağlı olarak günümüzde enerji kaynakları problemi yaşanmaktadır ve bu ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu
bağlamda çözümler üretilmeye çalışılsa da yeterli olamamaktadır. Bu sebeple enerjinin üretimi ve tüketimi çok büyük
bir önem arz etmektedir. Ülkemizde enerji üretim noktasında rüzgar, termik, jeotermal, hidroelektrik santraller,
barajlar ve çok az oranda güneş enerjisi kullanılmaktadır. Yıllık ortalama güneşlenme süresi 2640 saat olmasına
rağmen güneş enerjisi kullanımı çok kısıtlı bir miktarda elektrik enerjisi üretimi için kullanılmaktadır. Enerji üretim
konusunda gerek maliyeti, gerekse yenilenebilir ve çevre dostu bir kaynak olması hasebiyle çok yaygın bir çerçevede
kullanılması gerekmektedir ve gelecekte de kaçınılmaz bir hal alacaktır. Bataryalar üzerinde ileri düzeyde çalışmalar
yapılmaktadır ve bu çalışmalar ciddi bir oranda gelecek vaat etmektedir.
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Mevcut aydınlatma türlerinin yüksek maliyetli olması yeni bir enerji kaynağına yönelmesinin en büyük nedenidir.
Yerleşkelerde yeterli ve düşük maliyetli aydınlatmanın yapılması artık ihtiyacın ötesine geçmiştir. Bu çalışmada,
düşük maliyetli, sınırsız yenilenebilir enerji ve kablosuz duyarga ağlar vasıtasıyla haberleşen sokak lambaları modeli
önerilmiştir. Önerilen modelde, sokak lambalarında öncelikle düşük enerji tüketimi ve kaliteli aydınlatma açısından
led lambalar kullanılması öngörülmüştür. Lamba direklerine yerleştirilen sensörler yardımı ile sensörler arasında veri
paylaşımı gerçekleşmekte ve aydınlatma verileri direkler arası paylaşılarak hareketli nesnenin bulunduğu bölgeye
yönelerek aydınlatma işlemini gerçekleştirmektedir. Akıllı sensörlerden gelen veriler doğrultusunda aydınlatma
miktarı yani ışığın yoğunluğu belirlenerek hareket algılayıcı sensörlerden gelen analizler sonucunda hareketin
gerçekleştiği noktaya lambanın döndürülmesi işlemi gerçekleştirilir.
Bu konu üzerine daha önce yapılan birçok çalışma mevcuttur. Smart Street Lighting [1], Street Light Control (SLC)
[2], IllumiWave [3] or iiLuix [4] adlı çalışmalar örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışmalarda yaygın kullanımı
hedeflenen sokak lambalarının merkezi işletim sistemi tarafından uzaktan kumanda edilerek işletimi hedeflenmiştir.
Diğer bir deyişle lambaların ihtiyaç halinde kapatılması veya sönükleştirilmesi merkez tarafından gerçekleştirilir.
Yine çeşitli çalışmalarda merkezle olan haberleşme çeşitlerine göre tasnif edilebilmektedir. Bu anlamda güç şebekesi
haberleşmesi (Power Line Communications) [5], [6] veya GPRS [7], [8] tekniklerini veya hibrit kullanım [9], [10]
sağlayan çalışmalar mevcuttur. Bazı çalışmalarda ise güç şebekesi haberleşmesinin şebekede yaşanan gerilim düşümü
sonucu önemli ölçüde girişime maruz kalabildiğini göstermiştir. [11], [12]
Güneş enerjisinin kullanılabildiği ekonomik ve çevre dostu aydınlatma sisteminin yaygınlaşması halinde,
ekosistemdeki dengeler doğal akışına bırakılmış olur ve çevre kirliliği çok büyük bir oranda önlenmiş olacaktır. Gün
ışığından yararlanılarak elde edilen elektrik enerjisinin bir batarya vasıtasıyla depolanır ve günbatımı itibariyle
ortamdaki ışık yoğunluğuna bağlı olarak akıllı bir aydınlatma yapılır. Ayrıca karanlık ya da kör nokta olarak bilinen
direkler arasındaki karanlık bölgeler de harekete duyarlı sensörler yardımı ile aydınlatılır. Böylece yüksek enerji
tüketen lambalar, standart kablolar ve bunların getirdiği yüksek maliyetler düşürülmüş olacaktır. Ayrıca standart
olarak bir bölgenin aydınlatılmasından ziyade hareketin meydana geldiği bölgenin aydınlatılması güvenlik kameraları
için bir avantaj olup karanlık sokaklardaki tekinsizliği de ortadan kaldırmış olacaktır.
Gelişmiş dünya ülkelerinde yenilenebilir ve çevre dostu enerjiye eğilim artış göstermektedir. Enerji üretim
maliyetinin düşürülmesi için doğadan en kolay elde edilecek enerji türlerinden birisi de güneş enerjisidir. Gün
ışığının alınmaya başlandığı andan itibaren gün batımına kadar kendini şarj eden ve günbatımından itibaren ışık
yoğunluğunu baz alarak ve ışık miktarını da bu yoğunluğa göre ayarlar. Hareket algılayıcı duyargalar yardımı ile
nesnenin hareketi algılanır ve led lamba hareketin gerçekleştiği noktaya odaklanarak aydınlatma işlemini
gerçekleştirir ve ledler arası haberleşme başlar. Nesnenin bulunduğu noktaya odaklanan ledler sinyal göndererek bir
sonraki led lambanın da o noktaya doğru odaklanmasını ve hareketli nesnenin böylelikle sürekli olarak aydınlatılması
sağlanmış olur.
Akıllı sensörler akan trafik yoğunluğu, yaya tespiti, hava durumu ve gerçek hayattaki ışık performansına göre ışık
yoğunluğunu değiştirebilir. Ayrıca ortamdaki ışık yoğunluğu 2 lüksten az ölçülürse sensör ışığı söndürecektir. Eğer
6-8 saat gibi uzun zaman kesintisiz bir kullanım olursa sokak lambasının yoğunluğu 50% oranında düşecektir. Son
olarak eğer ortamdaki ışık yoğunluğu 10 lüksten fazlaysa sokak lambası sensör tarafından 5 dakika boyunca
söndürülecektir. Buradaki 5 dakikanın kullanım nedeni araba ışıkları veya yıldırımdan kaynaklanan
anahtarlamalardan kaçınmak amaçlı olmaktadır.
Veri Akış Yönü

Led Lamba Dönüş Yönü

Şekil. 1. Amaçlanan LED lamba sisteminin fiziki görüntüsü
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Güneş panelli kılıfı sayesinde hem aydınlatma enerjisi karşılanacak hem de aşağıdaki lambanın gövdesi korunacaktır.
Işıklandırmada kullanılan LED lambalar çevre dostu ve geri dönüşümü yapılabilen çeşit olacaktır. Güneş panelleri
ise cam, alüminyum ve yarı iletken malzemeler gibi yeniden kullanımda başarılı olan malzemelerden üretilecektir.
Adaptif ışıklandırma kontrol sistemleri sistemimizin enerji verimini artıracak ve kullanacağımız ağ teknolojisi
sayesinde söz konusu zeki ışıklandırma sisteminin kurulumu kolaylaşacaktır. Zeki ışıklandırma sistemleri verimliliği
temel alarak kullanım süreleri, ortam şartları ve önceden programlanmış şartlara göre ışığı azaltabilecek,
parlatabilecek veya söndürebilecektir.

2. SİSTEM YAPISI
Bu led lamba yapısında ledlerin değişimi, yakılması veya söndürülmesi için mikrodenetleyici kullanılacaktır. Ayrıca
mikrodenetleyici ledlerin tükettiği gücü ölçecek, entegre sensörlerle sokak sıcaklığı ve nemini ölçebilecektir. Ayrıca
ledlerin yanma zamanları ile diğer bilgileri bağlı olduğu kablosuz düğüm ile sokaktaki elektrik kabinetinde bulunan
kablosuz modül ve entegre mikrodenetleyiciye iletilecektir. Bu sayede hem ledlerin tükettiği enerji, hem kalan
ömürleri hesaplanabilecek ayrıca sokaktaki hava durumu kontrol edilebilip şehir geneli daha detaylı meteorolojik
verilere ulaşılabilecektir. Elbette sistemin arıza verme durumu veya ledlerin zarar görme durumu vb. haller elektrik
kabineti üzerinden ana merkeze iletilebilecektir. Kablosuz düğümler lambadan lambaya veya lambadan elektrik
kabinetine kablosuz olarak söz konusu verileri gönderecektir.
Detaylı olarak bakacak olursak sistem üç kısımdan oluşur:
1-Led Lamba Ünitesi: Ayarlanabilir LED dizisi, hareket sensörü, parlaklık sensörü, kablosuz modül, led hareketi için
motor ve mikrodenetleyici parçalarından oluşmaktadır. Hareketin tespit edilmesiyle beraber geliş yönündeki nesneye
doğru ünite çevrilecek ve nesnenin varlığını sırayla diğer LED lambalara iletecektir. Nesne algılaması yapılmadığı
zaman ise ışık yoğunluğunu azaltacak veya tamamen ışığını kesecektir.
2-Sensör Ünitesi: Meteorolojik sensörler, parlaklık sensörü, hareket sensörü bulunan kısımdır. Bu sensörler toplu
olarak mikrodenetleyiciye bağlıdır. Mikrodenetleyici bu değerleri okunabilir hale getirip, gerektiği takdirde birleşik
halde kablosuz modüle yine anlamlı haliyle sürecektir. Enerjisini diğer ünitelerde olduğu gibi güneş panellerinden
almaktadır.
3-İletişim Ünitesi: Sokaktaki elektrik kabinetine kadar kablosuz olarak gerekli verilerin aktarılması gerekmektedir.
Ancak direkt olarak LED lamba-Elektrik kabineti uzaklığı fazlaysa bu iletişimin gerçekleştirilmesi için daha yüksek
güç tüketen kablosuz modüller kullanılmalıdır. Bundan kaçınmak, güneş paneli tarafından daha düşük enerji
çekebilecek ve kablosuz modül arızalandığı zaman iletişim ağını kopartmayacak derecede esnek topolojilere
(802.15.4,Mesh vb.) sahip olacaktır. Ayrıca elektrik kabinetinin 3G/4.5 G bağlantısıyla merkezi denetim birimine
ilgili veriler gönderilir.
Tüm bu ünitelerin gerekli enerjilerini güneş panellerinden temin edeceği ve bu yönüyle elektrik şebekesinden
bağımsız olacağı bilinmelidir. Aşağıda sistem mimarisine ait şekil görülmektedir.
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Şekil. 2. Amaçlanan LED lamba sisteminin temel mimarisi
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Abstract


Fused Deposition Modeling (FDM) is an Additive Manufacturing (AM) technology to fabricate parts
with complex shapes without any tooling requirement and human interface. This technology has
recently received great interest in tissue engineering for various applications such as scaffold
fabrication to regenerate, restore or maintain the tissue or a whole organ functions. The fabricated
scaffold regenerates damaged tissues by combining cells from the body with its interconnected pores
which are important for guided cell proliferation. However, it is also critical to balance mechanical
strength of the scaffold with its biological properties that plays a decisive role, especially, bone in
healing. In this paper, polylactic acid (PLA) scaffolds with three different designs were fabricated by
FDM process. Scaffolds had honeycomb, triangular and rectilinear structures within different density
of porosity. Mechanical properties of the scaffolds were obtained from axial compression testing and
the biocompatibility of the scaffolds was examined by in vitro cell testing. It has been seen that
increment of the mechanical strength increased in triangular design due to the increment of the
junctions of the struts. On the other hand, cell viability of triangular design was lower than that of
honeycomb due to the hindered diffusion of the nutrients and metabolites. The 66.05% cell viability
was observed for honeycomb scaffold while 47.47 % cell viability was obtained in triangular scaffold.
Keywords: Additive manufacturing, fused deposition modeling (FDM), bone scaffold, design,
compression test, biocompatibility, polylactic acid.

1. INTRODUCTION
Nowadays medicine needs materials to support healing and regeneration of critical defects of the affected
tissues. The aim of bone tissue engineering is to design a scaffold to regenerate large skeletal defects [1]. The
generation of functional implants from living cells becomes now more and more important. Therefore, the
three dimensional (3D) structure and its generation begins to play an essential role. For the generation of 3D
implants out of a cell culture special biodegradable and biocompatible scaffolds are required. They should be
replaced by the natural support structure after degradation and therefore considered only as a temporary
support for cell growth and cell adhesion. The scaffold structure needs interconnecting pores to allow the 3D
flow of culture medium or blood in order to ensure continuous supply of nutrients and metabolites which is of
great importance for the survival of the cells cultured on the scaffold. Porous scaffolds facilitate tissue
formation and provide an adequate mechanical strength required in future during transplantation and
implantation in the human body [2-3].
3D printing, also referred to as additive manufacturing, rapid prototyping (RP) or solid-freeform technology,
emerged in a few fields in the mid-1980s, and today has found industrial applications in the automotive,
aerospace, construction, and even the cosmetic industry. Specifically in the field of tissue engineering, 3D
printing has been applied to virtually all tissues in the body and has even been utilized to fabricate whole
organs [4]. Rapid prototyping is becoming the technologies of choice for fabricating scaffolds for bone tissue
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engineering due to the reliability and high degree of reproducibility. Complex scaffold architecture designs
based on a hierarchical approach can be readily fabricated through RP. The fused deposition modeling (FDM)
is a promising 3D printing technique which has been used to fabricate both polymeric and polymer/ceramic
composite scaffolds [1, 5]. FDM is the process by which a thermoplastic is melted in a heated head and
extruded through a small orifice onto a stage layer. The deposited material fuses to the previous laid layer and
eventually generates a scaffold in a layer-by-layer fashion. Pore size, morphology, and interconnectivity can
be controlled through parameters such as strut thickness and strut orientation, the space between struts, the
height of the layer, and the extrusion pressure of the plastic [4].
Rapid prototyping methods are viable alternative for achieving extensive and detailed control over scaffold
architecture [1]. It is known that scaffold architecture plays a critical role in regulating cell spatial
distribution, affecting the cellular signal expression and consequently tissue formation [6]. Researchers have
been involved in studies on various scaffold designs.
In order to fabricate PCL scaffolds by using fused deposition modeling, Zein et al. [7] used to form the
honeycomb patterns of square and triangular pores, respectively with two lay-down patterns 0/908 and
0/60/1208. Analysis of the measured data shows that the mechanical properties were found to be generally
dependent on its porosity, regardless of the lay-down pattern and channel size [7]. Scaffolds with various
geometries (small hexagonal (SH), large hexagonal (LH), small square (SS) and large square (LS)) were 3D
printed and optimized as well as biocompability were evaluated by Zhou et al. [8]. According to their results,
scaffolds with small square pores were the optimal geometric pattern for cell attachment and growth [8].
Sabino et al. experienced different scaffold structures made out of PLA and PCL by rapid prototyping,
through the FDM technology [9]. I vitro biocompatibility was assessed in their study. These results are
preliminary in relation with cell proliferation and fibers orientation or porous shape into scaffolds [9].
Hutmacher et al. [10] investigated two different lay-down pattern of 0/60/120° and 0/72/144/36/108°. The
mechanical properties and in vitro biocompatibility of polycaprolactone scaffolds were evaluated. Statistical
analysis confirmed that the five-angle scaffolds had significantly lower stiffness and 1% offset yield strengths
under compression loading than those with a three-angle pattern under both testing conditions. Cell culture
study shows that fibroblasts and osteoblast-like cells can proliferate, differentiate, and produce a cellular
tissue in an entirely interconnected 3D polycaprolactone matrix [10]. In the study conducted by Chuan et al.
[11] various scaffold architectures imprinted by applying various lay-down patterns (0-90, 0/60/120,
0/45/90/135, and 0/30/60/90/120/150). All designs porosity and tensile properties were mathematically
evaluated. The 3D scaffolds were successfully modelled investigating the influences of design parameters on
the porous and mechanical properties via finite element analysis (FEA) and ANSYS application software. It
was revealed by ANSYS that the increase in porosity decreased the mechanical properties and increased the
damping factor [11]. Ciurana et al. studied three different deposition patterns by changing the deposition
angles (0/90º, 45/135º, 0/45/90/135º) [12]. According to their results, a morphological analysis revealed a
strong relationship between the three parameters studied (angle of deposition, slenderness, and distance
between filaments) and scaffolds weight, as well as, the number of layers of the scaffolds. Compressive
mechanical tests indicated a negative correlation between porosity and Young’s modulus, and a strong
relation between slenderness and Young’s modulus [12].
The comparison of scaffold designs in the literature has been under investigation for the last years and the
effect of design on biocompatibility and mechanical strength is still under research. In this paper, polylactic
acid (PLA) bone scaffolds with three different designs were fabricated by FDM process. The differences in
scaffold designs basically changed the amount of the porosity. Mechanical and biological properties of the
scaffolds were examined according to the variation in design.

2. EXPERIMENTAL STUDY
2.1. Materials
PLA is a polymeric material, widely used in clinics, proven to be biocompatible and free of toxicological and
immunological hazards [12]. Commercial polylactic acid (PLA) filament with 1.75 mm diameter was used
for fused deposition modeling (FDM).

2.2. Scaffold Fabrication
Scaffold fabrication was done on FDM machine Prusa i3 with 0.4 mm of nozzle diameter, 190 °C of nozzle
temperature and 0.2 mm of layer thickness. The scaffolds were designed within various geometries by using a
free program called Simplify3D. The data of the specimens were all in STL format and then they were
translated into G-code sliced with Simplify3D program. Basically three different scaffold designs with
different strut orientations were realized as given in Figure 1. The CAD models given in Fig. 1 are rectilinear
(a), triangular (b) and honeycomb (c). The strut thickness was constant for all designs but the orientations
were different as given in Fig. 1.
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Fig. 1. Three basic scaffold designs used in the study, honeycomb (a) triangular (b) rectilinear (c)

2.3. Compression Test
The compression test was applied on scaffolds by using Instron 5982 Uniaxial Testing System with 1
mm/min test speed. The scaffold samples of compression test had 50 mm height and 40 mm diameter within
three different scaffold designs as given in Fig. 2. The force and displacement were recorded during the
compression and converted to stress and strain based on the initial scaffold dimensions.

Fig. 2. Compression test samples

2.4. Biocompatibility
Cytocompatibility tests will be reduced by mitochondrial succinate dehydrogenase in viable cells, forming
blue-violet formazan crystals whose colorimetric change is proportional to the number of metabolically active
cells [9]. The biocompatibility test scaffolds had disc shape with 5 mm height and 10 mm diameter. The cellscaffold systems were cultured for 1, 4 and 7 days, after which cytocompatibility tests were conducted using
the methyl-thiazol-tetrazolium (MTT) technique. 10% DMSO solution was used as positive control, the
culture medium as blank control was used as negative control. In the experiments, L929 cells were cultured at
a density of 105 cells / ml.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Compression Test
The compressive strength of the fabricated scaffolds was observed according to their designs. It is known
that ideal scaffolds require adequate mechanical strength for sustentation and also compatibility in matching
native tissue [13]. In this study, highest compressive strength was obtained in the diagonal design with
triangular formation as shown in Fig. 3. It gave ~12 MPa of compressive strength while the rest of the
scaffolds had compressive strength between 5 - 5.5 MPa. This showed that the design in scaffold fabrication
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seriously affects the mechanical strength. The higher amount of struts junctions in the triangular design
(Fig.1b) behaved like columns and this increased the compressive strength of the scaffold [13-14].

Fig. 3. Comparison of compressive strength of the scaffolds

3.2. Biocompatibility
The biocompatibility of the scaffolds was investigated by evaluating cell proliferation for the 1, 4 and 7 days.
This test was done only for the scaffolds with diagonal designs that gave the highest (triangular) and lowest
(honeycomb) compressive strength. The results are reported in Fig. 4. The honeycomb design gave 66,05 %
of cell viability at the end of the 7th day, while triangular design gave 47,70% of cell viability. As it known
form previous studies [7-12, 15,16] , cell viability was expected to increase as the pore size decreased,
because the small size pores in the scaffolds increase the surface area and depending on this cell proliferation
increased. However, in this study, it has been observed that the triangular design, having higher pore density,
gave lower cell viability. This was due to lower diffusion of nutrients and metabolites in small size pores [1719]. As the cells proliferate, they generate a cell network through the pores of the scaffold but when diffusion
of the nutrients can not be provided, cell viability decreases. This result shows that the optimization of
scaffold design has critical importance in improving the biological properties of the scaffold.

Fig. 4. Cell viability of the scaffolds (a)- Images of alive cells (b) Comparison of cell viability for the scaffolds

4. CONCLUSION
Different scaffold structures of polylactic acid were fabricated by FDM method. The design had serious
effect on the mechanical strength and biocompatibility of the scaffolds. It has been concluded that triangular
design of the scaffold gave higher compressive strength of 12 MPa while rectilinear and honeycomb scaffolds
showed approximately 50% lower strength. This was due to the improved strength of the strut junctions in
triangular scaffold. On the other hand, triangular design gave 47.70 % cell viability while honeycomb gave
66.05% cell viability. This indicated that small pore size and high pore density in scaffolds were not always
sufficient to improve the biological properties of the scaffolds. The pores within small size could induce
hindrance in the diffusion of the nutrients and metabolites which was critically important for cell viability.
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Abstract
Colemanite powder was prepared by a mechanical milling technique using commercially colemanite material,
which is boron mineral, supplied from Eti Mine Company in Turkey. This material was ground by using a highenergy ball mill for different milling times (15 min, 30 min, 45 min, 60 min and 120 min), process control agents
(3% and 6%), ball-to-powder mass ratio (10:1 and 15:1), initial feed sizes (−75 µm and −3 mm) and degree of
filling of vial (15% and 47%). Effect of milling parameters on the particle size distribution and morphology of the
initial materials and milled powders was carefully examined by a laser scattering particle size analyzer and a
scanning electron microscope. Results show that the smallest d 90 , d 50 , d 10 and d min values were found to be 25.089
µm, 6.513 µm, 544 nm and 182 nm, respectively. Thus, submicron-scale in particle size for the colemanite mineral
has been achieved. In addition, the milled powders were observed to be more homogeneous distribution than the
initial materials. The findings obtained from this paper are considered to be beneficial for future nano-scale
particle size studies, exhibiting better technical properties, of colemanite (2CaO.3B 2 O 3 .5H 2 O) material.
Keywords: Colemanite, mechanical milling, milling parameters, particle size, submicron.

1. INTRODUCTION
Boron is a semiconducting element with the property of being between metal and nonmetal. The boron can react with
various metal or nonmetal elements and thus the newly formed compounds have better technical properties. Because
of this, boron has many uses in industrial. This element is not found in nature alone and it is contained in minerals
such as colemanite, ulexite, tincal etc. in the form of oxide compound (B 2 O 3 ). Turkey has a very large boron reserves
around the world with 72.8%. As the days pass, reserve development studies in boron basins in the scope of the
project of the master search related boron and also R & D works are increasing in Turkey. In this context, the most
mineral extracted from the mine in Turkey is colemanite (calcium-borate hydrate). This mineral is used as a raw
material state in some materials and as a boron compound state in some materials. Therefore, it has a wide range of
fields that are currently being used and considered for future use. These may be briefly described as follows:
detergents, adhesives, agrochemicals, photography, fertilizers, fire retardants, detergents, textiles, disinfectants, glass,
glass fiber, metallurgical clinker, enamel, textile, cosmetics, antiseptics, nylon, nuclear applications [1], [2], asphalt
concrete [3], [4] and cement concrete [5]. That is why colemanite mineral has become a focal point of both science
and engineering communities.
Many researchers from different countries work intensively on nanosized materials. The reason for this is that their
physical, structural, electrical, magnetic, thermal, and mechanical properties etc. are much better when compared to
the micronsized materials [6].
There are many techniques used to reduce the particle size of a material to a smaller size, that is, to achieve nanoscale
from micronscale. Among them, mechanical milling technique is one of the popular ones especially in terms of cost
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and duration [7]. This technique is a solid-state reaction process. More precisely, it consists of a continuous repetitive
deformation-welding-fracturing mechanism of the powder particles.
One of the techniques used to obtain nanosized particles in mechanical milling technique is the high-energy ball mill.
For this mill, milling parameters such as milling time, ball-to-powder mass ratio (BPR), process control agent (PCA),
ball size, initial feed size, volume of vial, rotational speed, milling atmosphere, type of material and degree of filling
of vial are very important [8], [9].
Uysal et al. [10] first processed the raw colemanite mineral with a B 2 O 3 percentage of 49.38 in a short period of
porcelain ball dry mill and then passed it with sieves which had the ASTM standard of -212 + 53 μm. After the sieved
powder was placed in the oven at 105 °C, it was ground in a planetary ball mill. In the work where only the milling
time was changed from the milling parameters, it was observed with a scanning electron microscope (SEM) that the
particle size is roughly 10 μm for the milling time of 45 min.
Kutuk-Sert [5] added milled colemanite mineral to road concrete as additive material in civil engineering. In the first
step of the recently published work, analyzes of colemanite mineral were made. The colemanite mineral was
measured on a laser particle size analyzer where the best mean particle size value (d 50 ) was 8.111 μm for C-25 μm
powder. Similarly, the smallest particle size value (d min ) of this mineral was measured to be 316 nm for the C-25 μm
powder. In addition, the laser particle size analyzer results were confirmed by SEM micrographs. In the second step,
the C-25 μm powder was added to the road concrete. As a result, it was found that C-25 μm powder filled the gaps
between the aggregates and thus provided a good adherence. In the end, compressive strength of the concrete
improved.
Apart from the above studies, no other work related to submicron-sized or nanosized of colemanite has been found in
the literature. Therefore, the purpose of this work is to examine the particle size distribution and morphology of the
milled colemanite powder.

2. MATERIALS AND METODS
2.1. Materials
The commercial colemanite (C) minerals used in this work were provided from the Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü. The minerals which were passed through the sieves of 3 mm and 75 μm
mesh with the ASTM standards, in two different particle sizes, were used as initial materials. The materials were
labeled as C-3 mm (coarse gained) and C-75 μm (fine grained, milled colemanite) in terms of simplicity. Chemical
composition analyzes of the materials were carried out as listed in Table I by Eti Maden Company [11], [12].

2.2. Milling process
The initial materials were ground in a planetary high-energy ball mill (Retsch, model 'PM 100'). A 250 ml vial and 5
mm diameter balls with zirconium oxide were used in the mill. The rotational speed was set at 500 rpm and the PCA
type was chosen as methanol (Merck, 99.99% purity). It was preferred that milling times were 15 min, 30 min, 45
min, 60 min and 120 min; PCA amounts were 3% and 6%; BPR values were 10:1 and 15:1; initial feed sizes were -75
μm and -3 mm; filling degrees of vial were 15% and 47% (packed). The mill was paused for 5 min every 15 minutes
to avoid vial overheating and powder agglomerating. After the break, the rotation direction of the mill was changed.
The milling parameters for this work were determined by taking into account other studies on different boron
minerals [13], [14].
The milling names are labeled as C; C_6%; C_15:1; C_75 µm; C_47 in Table II to show only differences in terms of
convenience.

2.3. Measurements
The particle size distributions of the initial materials and milled powders were measured with a laser scattering size
analyzer (Malvern, model ‘Mastersizer Hydro 2000 MU’). Once this analyzer has scanned each measurement four
times, it gives their average. The d 90 , d 50 , d 10 and d min values of this analyzer denote 90%, 50%, 10% and minimum
percent passing volumes, respectively.
Milled powders were weighed on an electronic balance with a sensitivity of 0.01 g before and after milling
(Dikomsan, model 'KD-TBC 600') to find powder yield. The powder yield was calculated by using the following
formula;
=
Powder yield ( % ) ( Final powder / Initial powder ) × 100
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The photograph of the C-3 mm initial material was taken with a digital camera (Samsung, model 'ES73').
Microstructure images of the C-3 mm material and C_%6 milled powder were investigated with a stereo optical
microscope (SOM) (Olympus, model ‘SZ61’), and a polarizing optical microscope (POM) (Olympus, model ‘BX51’)
with a camera (Olympus, model ‘DP72’) and software (Stream Basic) software. Nanostructure image of the C_6%
powder was scanned with a scanning electron microscope (SEM) (Jeol, model ‘JSM-6610’).

Tablo I. Oxidized compound analysis of initial colemanite
mineral
Colemanite (wt. % )
Compound
C-3 mm

C-75 µm

B2O3

36 min

40.00 ± 0.50

CaO

30 max

27.00 ± 1.00

SiO 2

5 max

4.00-6.50

SO 4

0.45 max

0.60 max

As

40 ppm max

35 ppm max

MgO

3.00 max

SrO

1.50 max

Al 2 O 3

0.40 max

Na 2 O

0.35 max

Fe 2 O 3

0.08 max

Humidity

1.00 max

Table II. Milling labels.
Milling name
(Powder name_ PCA _BPR_Initial size
_Degree of filling)

Milling label

C_3%_10:1_3m_15

C

C_6%_10:1_3m_15

C_6%

C_3%_15:1_3m_15

C_ 15:1

C_3%_10:1_75µm _15

C_75µ

C_6%_10:1_3m_47

C_47

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Particle size distribution analysis
Fig. 1 shows d 90 values varying with milling time. When milled powders were examined, it was determined that the
best sample is C_15:1 powder. The d 90 values of the C15:1 powder are 994.694 μm, 219.134 μm, 42.943 μm, 25.089
μm, 29.477 μm and 35.638 μm for the milling time of 0 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min and 120 min,
respectively. According to these data, the smallest d 90 value is 25.089 μm for a 45 min milling time. The d 90 value of
the commercial product C-75 μm, available from Eti Maden Company as "milled colemanite" [12], is 72.584 μm.
Therefore, the d 90 value of colemanite powder was reduced to a smaller size thanks to this work.
The d 50 values varying with the milling time are indicated in Fig. 2. It was found that the best sample among the
milled powders is C_6% powder. The d 50 values of C_6% powder are 409.599 μm, 15.656 μm, 6.513 μm, 14.162
μm, 15.075 μm and 18.425 μm for the milling time of 0 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min and 120 min, in turn.
According to these values, the smallest d 50 value (average particle size) is 6.513 μm for a 30 min milling time. The
d 50 value of the commercial product C-75 μm is 21.147 μm. Through this work, the d 50 value of the colemanite
powder has been successfully reduced to about 3 times smaller. Uysal et al. [10] reported that the average particle
size of 45 min milled and sieved colemanite powder is about 10 μm in SEM micrograph. As a result of this work, the
value of its average particle size was determined below 10 μm in less than 15 minutes. Kutuk-Sert [5] declared that
the d 50 values of the colemanite powder milled for 30 minutes and then sieved are measured as 8.111 μm in the laser
particle size analyzer. As a result of this work, its d 50 value was obtained 20% smaller.
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As can be seen from Fig. 3, the best value of d 10 in milled powders is C_6% powder. d 10 values of the C_6% powder
are 29.005 μm, 831 nm, 544 nm, 664 nm, 943 nm and 1.865 μm for milling time of 0 min, 15 min, 30 min, 45 min,
60 min and 120 min, respectively. As a matter of fact, the smallest d 10 value was detected as 544 nm at 30 min
milling time. This data is important because of the submicron-scale.
As shown in Fig. 4, the best value of d min value in the milled powders is C15:1 powder. d min values of the C 15:1
powder are 2.512 μm, 182 nm, 316 nm, 417 nm, 417 nm and 417 nm in succession for the milling time of 0 min, 15
min, 30 min, 45 min, 60 min and 120 min. The smallest d min value, which is important here, was quantified as 182
nm at the milling time of 15 min. This value is better than the value of 316 nm found any other work related to the
milled colemanite mineral [5]. Thus, the colemanite mineral was approached nearly as close to the nanoscale (<100
nm) as the particle size.

3.2. Powder yield analysis
Fig. 5a displays the change of powder mass according to milling name. The reason for change of powder mass is to
take into account the degree of filling of vial of the milling parameters. As given in Table II, the degree of filling for
C, C_6%, C_15:1 and C_75μ powders is 15% whereas for C_47 powder is 47%. The maximum powder loss is in the
C_47 powder with a value of 4.02 g, while the lowest powder loss is in the C_15:1 powder with a value of 1.61 g.
In order to make more objective evaluation due to changing the powder mass, the change of powder yield according
to milling name was investigated as presented in Fig. 5b. The worst powder yield is C_15:1 powder with 87% value,
whereas the best powder yield is C_47 powder with 93% value. It is very important for the industry that the yield of
C_47 powder is high, because the amount of milled powder at the instant is more in grams.
The high yield can be attributed to a saturation of the adhesion to the places where the powder contacts during the
milling process (the outer surface of the balls and the inner surface of the vial).
In the submicron particle size work with regard to ulexite material, which has the boron mineral, the best powder
yield is 89% [13]. The value obtained from this work for colemanite material is 4% better than the literature.

3.3. Morphology analysis
Fig. 6a demonstrates the photograph of the C-3 mm material. It appears that the particle size is mostly below 3 mm
although it is between 7 mm and 3 mm in minority.
The SOM image of the C-3 mm material under x6 magnification on the millimeter paper is shown in Fig. 6b. The
reason for the different colors can be attributed to the fact that the material is not pure colemanite [15].
Fig. 6c indicates the POM image of the C-3 mm material under x40 magnification. It was observed that the particles
of C-3 mm material is not have a uniform geometry. The average size of the particles is between 1000 μm and 500
μm. This result is in good agreement with the values of d 90 = 994.694 μm and d 50 = 409.599 μm measured from the
laser size analyzer.
The SOM image of the milled C_6% powder under x6 magnification is as given in Fig. 7a. As a result of milling the
C-3 mm material into the C_6% powder, it was seen that the powder color converted to a single color (gray) and the
particle size value decreased to below 100 μm. It was also found that agglomerating increased with decreasing
particle size. This situation is similar to that of C-25 μ colemanite powder obtained by a different process [5].
Fig. 7b displays the SEM micrograph of the C_6% under x1k magnification. The particle size was observed to range
from 30 μm to 200 nm. This finding confirms the values of d 90 = 26.250 μm, d 50 =6.513 μm, d 10 = 544 nm and d min =
240 μm measured from the laser size analyzer. When compared to C-3 mm material, it was concluded that the
particle size distribution range of C_6% powder is narrowed and therefore the distribution becomes more
homogenous. The particle sizes in the SEM micrograph of this work is roughly smaller than the particle sizes in the
SEM micrograph taken at the same magnification of the colemanite powder in another work [5].
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Fig. 1. Variation of d 90 value with milling time. The inset is magnification for below d 90 = 100 µm.

500
25
C
C_6%
C_15:1
C_75µ
C_47

400
20

300
d50 (m)

15

200

10

100

5
0

20

40

60

80

100

120

140

0
0

20

40

60

80

100

120

140

Milling time (min)

Fig. 2. Variation of d 50 value with milling time. The inset is magnification for below d 50 = 25 µm.
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Fig. 3. Variation of d 10 value with milling time. The inset is magnification for below d 10 = 6.0 µm.
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Fig. 4. Variation of d min value with milling time. The inset is magnification for below d min = 600 nm.
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Fig. 5. (a) Powder mass graph and (b) powder yield graph by milling name

4. CONCLUSIONS
The important results that can be extracted from this work can be summarized as follows:
•

The average particle size of the colemanite powder was obtained approximately 3 times smaller than the
commercial product milled colemanite powder and 20% smaller than the literature.

•

The smallest particle size of the colemanite powder was found as 182 nm. This value is submicron-scale, but it is
significant for very close to nanoscale.

•

It was reached 93% value in the powder yield.

•

Powder homogeneity was improved as a result of milling process.

•

According to the desired result, it is believed that the milling parameters should be preferred.
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Fig. 7. For C_6% powder: (a) a SOM image under x6,
(b) a SEM micrograph under x1000.
Fig. 6. For C-3 mm mineral: (a) a normal photo, (b) a SOM
image under x6, (c) a POM image under x40 [5].
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Derivation of Mathematical Equations of a Short Circuit Model of
Permanent Magnet Synchronous Motor and Vector Controlled
Simulation
F. Çıra
Dicle University, Faculty of Engineering, Department of Electric and Electronics Engineering,
Diyarbakır
Abstract
Derivation of mathematical dynamic equations of a Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) which
has stator inter-turn short circuit fault in a winding, and using these equations to obtain stator short short
circuit fault simulation model of the PMSM are explained in this study. Mathematical equations showing
the effects of the faulty SMSM, which has N turns in each phase of the stator and only shorted n turns in
the phase-A, are obtained. After the mathematical dynamic equations of the PMSM were obtained both in
healthy and faulty conditions, simulation models of these equations were created in Matlab / Simulink
simulation program. Current, voltage and torque wave graphs were obtained from these models under
loaded and unloaded operating conditions. These graphs show that the model works correctly in both
healthy and faulty conditions when compared with the graphs obtained under the same conditions from the
experimental system. Thus, a healthy and faulty computer simulation model of the PMSM was created to
provide as much test data as desired.

Keywords: Permanent Magnet Synchronous Motor, Condition Monitoring, Fault Detection, Simulation

1. GİRİŞ
Sürekli mıknatıslı senkron motorlar (SMSM) kararlı yapısı ve tasarımında birçok avantajı barındırmasından
ötürü, hassas kontrolün kritik önemli olduğu tüm uygulamalarda yaygın olarak kullanılması onu üzerinde
çalışmayı gerektiren bir motor haline getirmiştir [1–4]. Hassas ve kararlı bir SMSM’nin düzgün ve sağlıklı
çalışması, hem güvenirlik hem de güvenli çalışma açısından oldukça kritik bir önem taşımaktadır. Sağlıklı
çalışmayan ve küçükte olsa arızaya sahip bir SMSM hiçbir zaman göstermesi gereken çalışma performansını
doğru biçimde gösteremez. Tüm bu nedenlerden ötürü SMSM’lerin yapısında meydana gelecek arızaları henüz
küçük boyutlardayken tespit edilmesi ve büyümeden önlenmesi oldukça önemlidir [5-7].
Tüm elektrikli motorlarda olduğu gibi SMSM’lerde de stator arızaları tüm arızalar içerisinde büyük bir orana
sahiptir. Stator arızaları, çoğunlukla sargılarda meydana gelen kısa devrelere bağlı olarak gelişen sargı yalıtım
arızası ile çok kısa sürede çok hızlı bir yayılım göstererek motorun çalışamaz hale gelmesine neden
olabilmektedir [8]. Birkaç sarımın kendi arasında kısa devre olmasıyla ortaya çıkan kısa devre arızası bir anda
statorda büyük bir ısı meydana getirerek tüm sistemi tehlikeye sokabilmektedir. İşte tüm sebeplerle motorda
meydana gelen arızayı tespit etmenin yanında, arıza şiddetinin de belirlenebilmesi kullanıcılara büyük bir
avantaj sağlayacaktır. Arıza şiddetinin hangi seviyede olduğunun bilinmesi kullanıcıya bakım ya da yedekleme
konusunda zaman kazandıracağından ekonomik kayıplarında önüne geçilebilecektir [9]. Deneysel olarak
laboratuvar ortamında belirli sayıda motor ile yapılan testlerden elde edilen verilerle arıza tespiti yapılmaktadır
ancak sınırlı sayıdaki motor ve düzenek ile yapılabilen deneylerin güvenirliğinin doğrulanabilmesi için aynı
testlerin simülasyon ortamında yapılarak teyid edilmesi gerekmektedir. Simülasyon modelinin doğruluğu teyid
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edildikten sonra bu simülasyon modelinden istenilen sayıda test verisi elde edilebileceğinden artık deneysel
test verilerine ihtiyaç kalmayacağından maliyetin oldukça düşürülmesi sağlanmaktadır [10].
Bu çalışmada, sağlıklı ve stator sarımlar arası kısa devre arızalı bir yüzeysel mıknatıslı SMSM’nin matematiksel
dinamik denklemlerinin elde edilmesi ve bu denklemler kullanılarak SMSM’nin stator kısa kısa devre arızalı
simülasyon modelinin elde edilmesi anlatılmıştır. Yıldız bağlı, statorunun her fazında N adet sarım bulunan ve
yalnızca a-fazında n adet sarımı kısa devre edilmiş olan SMSM’nin arızalı ve diğer fazlarda oluşan etkilerini
gösteren matematiksel eşitlikler verilmiştir.

2. MATEMATİKSEL DENKLEMLERİN ÇIKARILMASI
Stator sargılarında kısa devre olması durumunda kısa devre olan n adet sarımın toplam sarım sayısı N’e oranı,
ϑ = n/N, arızanın şiddetini göstermektedir. Bu arıza türünde n adet sarımın da ayrı bir faz olarak iş görmesi ve
üzerinden 𝑖𝑖𝑓𝑓 arıza akımının geçmesi nedeniyle model oluşturulurken motorun 4 fazlı bir model olarak
tasarlanması gerekmektedir. Kısa devre olan sarımda aynı zamanda bir R f arıza direnci de meydana gelmektedir
[11]. Bu çalışmada oluşturulan modelde SMSM’nin inverterli vektör kontrol modeli kullanıldığından,
SMSM’nin abc modeli kurulduktan sonra Park-Clarke dönüşüm matrisi yardımıyla motorun d-q modeli elde
edilmiş ve hız kontrolü bu şekilde uygulanmıştır. İlk olarak motorun arızasız (sağlıklı) modeli oluşturulmuş ve
daha sonra arızalı model elde edilmiştir. Arızalı SMSM için kullanılan Park-Clarke dönüşüm ve ters dönüşüm
matrisleri (1.1) ve (1.2)’de gösterildiği gibidir:
2π
2π
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Arızasız SMSM’nin abc faz durum denklemleri (1.3)’de verilmektedir.
d
(1.3)
[Vs , abc ] = [ Rsh ][is , abc ] + [λs , abc ] + V0
dt
Burada, arızasız (sağlıklı) üç fazlı motorların üç fazlı stator gerilimleri dengeli olduğundan
1
V0= (Va + Vb + Vc ) ’dır. Dolayısıyla eşitliğe çoğunlukla yazılmaz. Stator faz gerilimleri ve akımları matrisi;
3
Vs,abc = [Va Vb Vc ] ve
t

 Rs
[ Rsh ] =  0
 0

0
Rs
0

i s,abc = [ia

ib

ic ]

t

şeklinde, arızasız motorun stator dirençler matrisi de

0
0  şeklinde ifade edilmektedir. Stator üç fazlı manyetik akı bağı denklemi ise (1.4)
Rs 

numaralı denklemde ifade edilmiştir.

=
λs , abc Lsh .is , abc + λPM , abc

L
Bu denklemde, [ Lsh ] =  M

 M

M
L
M

(1.4)

M
M  indüktans matrisini, λ PM,abc ise sağlıklı SMSM’nin manyetik akı bağını
L 

ifade etmektedir.

[λPM=
λPM .[cos θ
, abc ]

cos(θ −

2π
2π
) cos(θ + )]t
3
3
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(1.4) ve (1.5) numaralı denklemlerden elde edilenler (1.3) numaralı eşitlikteki yerlerine yazılırsa (1.6) numaralı
eşitlik elde edilmektedir.

[Vs , abc ] =
[ Rsh ].[is , abc ] + [ Lsh ].

d
d
[is , abc ] + [λPM , abc ]
dt
dt

(1.6)

Stator sarımlar arası kısa devre arızası durumundaki SMSM’nin abc faz düzleminde sürekli durum uzay
denklemleri aşağıdaki gibi yazılabilir:

d
λ sf,abc + V0
dt
=
λsf , abc Lsf .isf , abc + λPMf , abc

Vsf,abc = R sf .i sf,abc +
Bu

eşitliklerdeki,
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ib ic

Vsf,abc = [Va Vb Vc

0] arızalı
t

(1.7)
(1.8)
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SMSM'nin akı bağı matrisini ifade etmektedir. Burada k = R f /R s ve kısa devre olan fazda meydana gelen
dengesizliği ifade eden bir sayıdır. Ayrıca arızalı motorun stator akı bağı matrisi (1.9) numaralı eşitlikte
verilmektedir.
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Eşitlikler kullanılarak arızalı motorun V 0 eşitliği aşağıdaki şekilde elde edilmektedir.

V0=

di f d
1
1
1
1
(Va + Vb + Vc ) − RS (k − 1)ia + ϑ RS i f + ϑ ( L + 2 M )
− λPM ,0
3
3
3
3
dt dt

(1.10) numaralı eşitlikte kullanılan ortalama sürekli mıknatıs akı bağı λ PM,0=

(1.10)

1
(λ PM,a + λ PM,b + λ PM,c ) ile ifade
3

edilmektedir.
Tüm bu eşitlikler kullanılarak (1.11) numaralı eşitlikte gösterilen V f elde edilmiştir.

V f = i f R f = ϑ Rs (ib − i f ) + ϑ[ L f ]t .

d [is , abc ]
dt

−ϑ2L

di f
dt

+ϑ

d
2π  

 λPM cos  θ −

dt 
3 


(1.11)

(1.11) numaralı eşitlik kullanılarak SMSM’nin i f kısa devre akımı elde edilerek bilgisayar benzetim modeli
oluşturulmaktadır.

3. BİLGİSAYAR BENZETİMİ
Bilgisayar benzetim modeli oluşturulurken öncelikle SMSM’nin bazı parametrelerinin belirlenebilmesi
gerekmektedir. Benzetim modelinin deneysel sisteme en yakın sonuçlar verebilmesi için deneysel sistemde
kullanılan motor parametreleri benzetim modelinde de kullanılmalıdır. Bu parametreler motordan
ölçülebileceği gibi motorun kataloğundan da elde edilebilmektedir. Tablo 1’de benzetim modelinde kullanılan
motor parametreleri verilmiştir.
Yukarıda verilen eşitliklerle akım kontrollü inverter (CCVSI) beslemeli üç fazlı SMSM’nin kısa devre arızalı
benzetim modeli Matlab/Simulink ortamında gerçekleştirilmiş olup oluşturulan bloklar aşama aşama bu
bölümde anlatılmaktadır.
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(1.7) numaralı eşitliğin benzetim bloğu aşağıda Şekil 1’de verilmektedir.
1
Va
2
Vb
3
Vc
4
Lamda_a
5
Lamda_b
6
Lamda_c

Va

ia

1
ia

ib

2
ib

ic

3
ic

if

4
if

Vb
Vc
V0
Lamda_a
Lamda_b
Lamda_c

iabc,f

Va
Vb
Vc
ia
if

V0

Lamda_a
Lamda_b
Lamda_c

5
V0

Şekil 1 i sf,abc stator akımlarının ve V 0 elde edilmesi.

Şekil 1’de görüldüğü gibi arızalı üç fazlı stator akımları yani i sf,abc ’yi ve V 0 ’yi elde etmek için inverterde
üretilen üç fazlı V s,abc gerilimler, V 0 ve λsf,abc ’nin giriş olarak uygulanması gerekmektedir. Burada V s,abc
gerilimleri inverter bloğundan gelmektedir. V 0 bloğu, (1.10) numaralı eşitlikten, λ sf,abc ise (1.6) numaralı
eşitlikten elde edilmiştir. Şekil 2 ve Şekil 3 de i sf,abc bloğunun elde edilişi gösterilmektedir. Şekil 4’te ise V 0 ’ın
elde edilişi gösterilmektedir.
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Şekil 2 Arızalı durumda i s,abc ’nin elde edilmesi.
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Şekil 3 Arıza akımı i f ’nin elde edilmesi
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Lamda_0
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λPM,0

Lamda_c

Şekil 4 V 0 ’ın elde edilmesi.

Yukarıda verilen benzetim blokları kullanılarak oluşturulan sarımlar arası kısa devre arızalı SMSM’nin gerilim
kaynaklı inverterli (VSI) hız kontrol modelinin Matlab/Simulink diyagramı Şekil 5’te verilmiştir.
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500V
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Şekil 5 Sarımlar arası kısa devre arızalı SMSM’nin gerilim kaynaklı inverter (VSI) sürücülü hız kontrol modelinin
Matlab/Simulink benzetimi.

Bu modeli kullanmanın en önemli avantajı istenilen değerde kısa devre oranı ile sonuç alabilmektir. Yani,
deneysel olarak farklı kısa devre oranlarındaki SMSM’lerden veri almak için o oranda stator kısa devre
oluşturulması ve her arıza şiddeti için ayrı ayrı motor imalatı yapılması gereklidir. Oysa ki benzetim
çalışmasında her hangi bir maliyet ve zaman harcamadan istenilen orandaki arıza şiddetine sahip motordan veri
alabilme imkanı sağlanmaktadır. Benzetim modelinde kullanılan SMSM’nin motor parametreleri Tablo 1’de
verilmiştir.

Tablo 1 SMSM Benzetim Modeli Parametreleri
Kutup sayısı, p
8
PM akısı, λ
0.1852 Wb
Bobin İndüktansı, L
0.0116 H
Ortak İndüktans, M
0.00445 H
Ld=Lq
0.00715 H
Faz direnci, R s
7.6 Ω
Atalet momenti, J
0.0001854 kgm2
Kısa devre oranı
ϑ
Kısa devre direnci, R f
R s /ϑ Ω
Yük momenti, T l
3 Nm

4. SONUÇLAR
Bu parametreler kullanılarak çalıştırılan benzetim modelinden elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmaktadır.
Benzetim ile gerçek deneysel sistemin sonuçlarının ne oranda yakınsadığı ve örtüştüğü sonuçlar bölümünde
verilecek grafikler ile daha iyi ortaya çıkacaktır. Yapılan benzetim çalışması gerçek sisteme en yakın sonuçları
verecek şekilde tasarlanmıştır.
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4.1. Sağlıklı Motorun Benzetim Sonuçları
Herhangi bir fazında kısa devre olan sarımların bulunmadığı sağlıklı bir SMSM'nin stator akım ve
gerilimlerinin grafikleri 1 sn’lik zaman boyunca Şekil 6 ve Şekil 7’de verildiği gibidir.
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Motor stator sargılarında arıza bulunmadığından yani sağlıklı çalıştığından ötürü gerilimler ve akımlar oldukça
dengeli ve kısa devre akımı yoktur (Şekil 8).
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4.2. Kısa Devre Oranı %0.2 olan Arızalı Motorun Benzetim Sonuçları
Tek fazında %0,2 kısa devre arıza (kda) şiddetine sahip SMSM'nin stator faz gerilimleri ve akımları Şekil 9 ve
Şekil 10 da, kısa devre akımı ise Şekil 11‘de verilmektedir.
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Bu grafiklerden stator faz akımlarının ve gerilimlerinin yanı sıra kısa devre arıza akımlarının 1 sn’lik
durumlarını zaman düzleminde izlenebilmesi, arıza şiddeti arttığında bunların değişimlerinin izlenmesinin
faydalı olacağı düşünülmektedir.
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4.3. Kısa Devre Oranı %1 olan Arızalı Motorun Benzetim Sonuçları
Tek fazında %1 arıza şiddetine sahip SMSM’nin stator faz gerilimleri ve akımları Şekil 12 ve Şekil 13’de kısa
devre akımı ise Şekil 14’te verilmektedir.
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4.4. Kısa Devre Oranı %2 olan Arızalı Motor Benzetim Sonuçları
Tek fazında %2 arıza şiddetine sahip SMSM’nin stator faz gerilimleri ve akımları Şekil 15 ve Şekil 16’da, kısa
devre akımı ise Şekil 17’de verilmektedir. Tek fazında binde 2 arıza şiddetine sahip olan bir SMSM ile tek
fazında yüzde 2 kısa devre arızası olan motor akımları ve gerilimleri kıyaslandığında üç faz stator akımları ve
gerilimlerinde gözle görünür her hangi bir değişim olmadığı, ancak kısa devre akımlarında artış olduğu
izlenmektedir.
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Burada kısa devre akımının ölçülmesi gerçek bir sistemde çok zor olduğu halde benzetim modelinde buna
imkân sağlanmaktadır. Zaman düzleminde stator akım ve gerilimleri arasında görülemeyen farklılıklar frekans
düzleminde bazı harmoniklerin genliklerindeki değişimler izlenerek daha rahat gözlemlenebilmektedir.

4.5. Kısa Devre Oranı %8 olan Arızalı Motor Benzetim Sonuçları
Tek fazında %8 kısa devre arıza şiddetine sahip SMSM’nin stator faz gerilimleri ve akımları Şekil 18 ve Şekil
19’da, kısa devre akımı ise Şekil 20’de verilmektedir.
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4.6. Kısa Devre Oranı %16 olan Arızalı Motor Benzetim Sonuçları
Tek fazında %16 arıza şiddetine sahip SMSM’nin stator faz gerilimleri ve akımları Şekil 21 ve Şekil 22’de kısa
devre akımı ise Şekil 23’te verilmektedir. Arıza şiddeti yüzde 8’den yüzde 16’ya çıktığında stator
gerilimlerindeki dengesizlik ve stator faz akımlarındaki düzensizlik gözle görülebilir hale gelmektedir.
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Beklenildiği gibi kısa devre akımının genliği de stator faz akımının nominal değerinin iki katına çıkmıştır. Kısa
devre akımının yüksek değerlere ulaşması motorun sargı sıcaklığını aniden yükselteceğinden motora ciddi
hasarlar verebileceği önceki çalışmalarda ortaya konmaktadır. Bu nedenlerle motorun arızasının küçük
boyutlarda iken tespiti oldukça büyük bir öneme sahiptir. Buradan görülmektedir ki motorun arızasının erken
evrede tespiti için stator faz akım ve gerilimleri zaman düzleminde izlemek başarı sağlamamaktadır.

5. TARTIŞMA
Endüstride ve özellikle hassas hız ve konum kontrolü gereksinimi duyulan savunma sanayi, tıp elektroniği,
uzay araçları gibi alanlarda kullanılması zorunlu olan SMSM’lerin en küçük arıza durumunda istenilen
hassasiyette çalışamayacağı göz önüne alındığında arıza tespitinin erken evrede yapılabilmesi çok büyük
avantaj sağlamaktadır. Ancak gerek fiziksel koşullar gerekse laboratuvar koşulları tüm arıza koşullarını
sağlamada yetersiz kalabilmektedir. Bu durumlarda motor arızasının simülasyon ortamında modellenmesi son
derece önemli ve faydalıdır. Bu çalışmada SMSM’nin stator kısa devre arızasının simülasyon ortamında
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modellenmesi anlatılmaktadır. Motorun dinamik denklemlerinden hem arızalı hem de sağlıklı durum için
matematiksel denklemleri çıkarılmıştır. Bu denklemler Matlab/Simulink ortamında modellenerek motorun
sağlıklı ve arızalı koşulları için ayrı ayrı benzetimi yapılmıştır. Bu simülasyon modellerinden motorun akım,
gerilim ve moment verileri elde edilebilmektedir. Dolayısıyla elde edilen bu simülasyon modelinden istenilen
kısa devre arıza oranına sahip motorun akım gerilim ve moment bilgisi alınabilmektedir. Benzetim modelinden
ölçülen akım, gerilim ve moment verileri kullanılarak arıza tespitinin yapılabilmesi mümkündür.
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Abstract
In this study, effects of the TRISO packing fractions of extended burn up of CANDU reactor were
investigated. The prospects of utilization of TRISO fuel made of reactor grade plutonium mixed natural
uranium in CANDU reactors were performed. TRISO fuels particles were imbedded Simple Cubic (SC),
Body Centered Cubic (BCC) and Face Centered Cubic (FCC) in a graphite matrix with a volume fraction
of 52 %, 68% and 74%, respectively. Neutronic calculations have been performed SCALE-XSDRNPM
code. The criticality at initial were obtained as 1.6872, 1.6898 and 1.6911, respectively. The operation
time of SC, BCC and FCC were computed as 5.7, 7.5 and 8.5 whereas; the burn up grades corresponding
operation time provided as 435, 443 and 450 GWD/T, respectively.
Keywords: Abstract, length, sides, conference, authors, heading.

1. INTRODUCTION
The large stockpiles of civilian reactor grade plutonium have been accumulated as nuclear waste to use
electrical generation. Also, the serious public and political concern in the world about misuse of this
plutonium and about accidental release of highly radiotoxic material in to the environment was required to
reduce plutonium inventories. Therefore, the reduction nuclear waste was very important. TRISO fuel can be
contributed to reduce nuclear waste as reactor grade plutonium. Also, TRISO particles contain the nuclear
fuel inside porous pyrolitic carbide, called buffer layer, where the gaseous fission products will be
accommodated safely [1]. TRISO particle can be contributed to extend and high fuel burnup of CANDU
reactor. In previous literature, the great potential of a reutilization of nuclear waste has been addressed [2](Choi et al., 1995, 1997, 2001a, 2001b; Choi, 2001; Constantin et al., 2003; Ko et al., 2001a, 2001b;
Gyuhong et al., 2000; Jeong et al., 2000; Kim et al., 2001).

In this study, effects of the TRISO packing fractions of extended burn up of CANDU reactor were
investigated with using reactor grade plutonium mixed natural uranium. TRISO particle structures was
selected as SC, BCC and FCC with a volume fraction of 52 %, 68% and 74%, respectively. The criticality,
burnup values and fissile fuel production were compared among themselves.

2. REACTOR DESCRIPTION
In this study, GENTILLY-II design of a modified CANDU reactor geometry has been adopted [13], as
described exclusively in refs. [14-15]. Time dependent calculations were performed for a total reactor power
level of 640 MW el and 2 180 MW th [13]. In this work, CANDU fuel rod have been filled with TRISO fuel
particles, which were imbedded in SC, BCC and FCC geometry in a graphite matrix with a volume fraction
of 52 %; 68 % and 74% and have been inserted in zircolay rods, serving as cladding. In the TRISO particle, a
small spherical reactor grade plutonium mixed natural uranium fuel kernel was surrounded by multi-layer
*
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composites, shown in figure 1. In this calculations, 50 % natural uranium and 50 % reactor grade plutonium
were performed. The compositions of the reactor grade plutonium in the mixed uranium fuel are 1 % 238Pu,
62.0 % 239Pu, 24.0 % 240Pu, 8.0 % 241Pu, 5.0 % 242Pu [16]. The neutronic calculations have been carried out
with the help of SCALE5 system [17] in S 8 -P 3 approximation with the transport code XSDRNPM having the
238-neutron groups data library [18].

Table 1. Composition of the fuel particle (2.2 mm diameter)
Material

Density
(g/cm³)

D in (cm)

D out (cm)

Volume (cm³)

Mass (gr)

UO 2

10.5

0

0.158

0.002065237

0.021684988

PYC (porous)

1

0.158

0.176

0.000789306

0.000789306

PYC (dense)

1.8

0.176

0.18

0.000199085

0.000358353

SiC

3.17

0.18

0.2

0.001135162

0.003598464

OPyC

1.8

0.2

0.22

0.001386489

0.002495680

Average
for
micro sphere

6.3099629

0.22

0.005575279

0.028926791

Fig. 1. Placement of 37-fuel rods in the bundle (Dimensions are in millimeters, not in scale)

3. RESULT AND DISCUSSIONS
The criticality for reactor operation to provide sufficient reactivity of CANDU reactor was important. The
criticality value must be provided as1.05∼1.06 for sustainable reactor operation time. The changes of
criticality corresponding burn up value have been pursued until 1.0 down to k ∞,end = 1.06. In this work, 50 %
the reactor grade plutonium and 50% natural uranium was mixed of neutronic calculations. Also, the
criticality and burnup values were conducted for different TRISO Simple Cubic, Body Centered Cubic and
Face Centered Cubic packing fractions with a volume fraction of 52 %; 68 % and 74%, respectively. Firstly,
the initial criticality values were obtained the reactor grade plutonium mixed natural UO 2 compositions for
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k∞

Fuel burn-up grade (GW.D/MT)

SC, BCC and FCC. The initial criticality values were obtained 1.6872, 1.6898 and 1.6911, for SC, BCC and
FCC, respectively, as shown in Fig. 2.

Operation time (years)

Fig. 2. Temporal variation of the lattice criticality k ∞ and fuel burn-up grade
1.6872, 1.6898 and 1.6911, respectively. The operation time of SC, BCC and FCC were computed as 5.7, 7.5
and 8.5 whereas; the burn up grades corresponding operation time provided as 4350, 4430 and 4500 MWD/T,
respectively.
After, time dependent neutronic analysis was performed for SC, BCC and FCC packing fractions. As
illustrated in Fig. 2, CANDU reactor having SC, BCC and FCC packing fractions were exhibited a good
performances as regards neutronic performances and higher burnup quality. Reactor operation times were
computed as ~ 5.7, 7.5 and 8.5 years for SC, BCC and FCC packing fractions. The burnup values
corresponding these operations times were obtained as as ~ 435, 443 and 450 GWD/T, respectively. The
burnup and criticality values with increasing volume fractions of SC, BCC and FCC structures were
increased. Also, both reactor grade plutonium compositions and generated fissile plutonium from UO 2 can
be contributed higher burnup. Also, TRISO fuel can utilized to reduce reactor grade plutonium nuclear waste.

Fissile fuel breeding of CANDU reactor according to SC, BCC and FCC structures was illustrated in Figs. 3
and 4. The changes fissile and fissionable isotopes of the center and peripheral fuel row were computed with
BCC for 50 % RG-PuO 2 + 50 % UO 2 . As shown in Figs. 3 and 4., 239Pu was rapidly burn up and some fissile
isotopes were obtained small changes.
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Operation time (years)

Fig. 3. Weight density variations of the main fissionable isotopes in the central fuel row of the bundle with
BCC structure
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Operation time (years)
Fig. 4. Weight density variations of the main fissionable isotopes in the peripheral fuel row of the bundle with
BCC structure

4. CONCLUSIONS
In this work, effects of the TRISO packing fractions for higher burnup level of CANDU were investigated.
TRISO particles contain the nuclear fuel can be provided safely stage as regards environmental. In the
calculations, initial reactor criticality values for the simple cubic (SC), body centered cubic (BCC) and face
centered cubic (FCC) were computed as 1.6872, 1.6898 and 1.6911, respectively. The reactor operation times
were determined as ~ 5.7, 7.5 and 8.5 years for SC, BCC and FCC, respectively. The burn up values
corresponding operation periods were obtained as ~ 435, 443 and 450 GWD/T, respectively. As a result,
TRISO fuel would allow a higher degree of uranium exploitation and a significant reduction of nuclear waste
material per unit energy generated.
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Abstract
In this study, energy and exergy analysis in a thermal power plant which is 160 MW was performed. The
effects of varying condenser pressure and ambient temperature on the energy and exergy in the plant
were performed. The irreversibility for the overall plant were varied between 305,992 MW and 318,641
MW of the overall plant in range of 50 kPa to 300 kPa, respectively. The energy efficiency were obtained
as 43.31 whereas; the maximum exergy efficiency were obtained as 35,84 at 50 kPa at 278 K for variable
condenser pressure conditions. As a results, variable condenser pressure can be contribute to improve in
the overall system.

Keywords: energy, exergy, condenser, efficiency

1. INTRODUCTION
Recently, increasing energy efficiencies of industrial sector can be provided of economy and will be continue
in the next year. Energy efficiency is evaluated as regards energy end exergy analysis. The exergy analyis can
be provided to use energy more efficiently [1-4]. Energy analysis is based on the first law analysis of
thermodynamics. Energy analysis is’nt give the qualitative assessment of the various losses occurring in the
individual component of the plant [1-8]. Exergy analysis can be determined overall the system performance.
Some authors presented energy and exergy performance of thermal power plant. Energy and exergy
performance Sengupta et al.,[9] performed of 210MW thermal power plant in India to improve of system
performance with energy and exergy analysis. Lignite fired thermal power plant with exergy analysis was
evaluated by Ganatapy et al [10]. The first and second law efficiencies of Kostolac power plant in Serbia was
presented by Mitrović et al [11]. Can thermal power plant in Turkey as regards first and second law
efficiencies was carried out by Oktay[12]. Erdem et al [13], evaluted thermal power plant efficiencies in
Turkey as comparatively. The first and second law efficiencies based comparisons of coal-fired and nuclear
plant was performed by Rosen [14]. The first and second law efficiencies of Al-Hussein power plant in
Jordan depends on dead state temperature was applied by Aljundi [15]. Acır at al.,[16] performed the exergy
analysis with varying dead state temperature of the thermal power plant. The exergy and energy analysis of
thermal systems with varying dead state properties were presented by Rosen and Dinçer [17].
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In this study, energy and exergy analysis in a thermal power plant which is 160 MW was performed depens
on varying condenser pressure The energy and exergy efficiency, energy loss, exergy destruction
(irreversibility) were investigated. Effects of the varying condenser pressure were performed and evaluated.

2. ENERGY AND EXERGY ANALYSES
In this study, the dead state values as T 0 and P 0 were taken as 298.15 K and 101.325 kPa, respectively. The
potential and kinetic energies in the system are ignored. The steady state process of general balance equations
were given below [3,5-7]:
The mass balance equation;

∑ m in = ∑ m out

(1)

 is the mass flow rate.
where m
The energy balance equation;
.

∑E

.

.

.

+ Q = ∑ Eout + W

in

in

(2)

out

The exergy balance equation of the control volume in a general form can be defined by;
.

.

.

.

.

∑ Exin + ∑ Ex Q = ∑ Exout + W + Exd
in

(3)

out

.

.

E xQ and

where

(irreversibility, I

Ex d are

exergy

transfer

Q

with

and

exergy

destruction

.

= Ex d = T0 S gen ), respectively.

The exergy by heat,
.

.

E xQ = ∑ (1 − T0 / T ) Q

(4)

.

.

where Q is output heat transfer rate in system. Total exergy rate ( Ex ) in the exergy balance equation of the
control volume is written as
.

.

Ex = m(ex)
where

ex

(5)

is the specific exergy. The specific exergy is given by

ex = (h − h0 ) − T0 ( s − s0 )

(6)

where h and s specific entalpy and entropy, respectively.
The energy efficiency can be computed as follows:
.

ηI =

Wnet

(7)

.

E fuel
.

where W net ,
respectively.

.

.

E fuel

are net work and exergy input rate ( LHV . m fuel ) for the control volume,

The exergy efficiency can be performed as below:
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.

η II =

Wnet

(8)

.

E x fuel

Fig. 1. Schematic diagram of the power plant [16]

3. RESULTS AND DISCUSSION
In this study, effect of the condenser pressure the coal fired 160 MW thermal power plant was performed.
Table 1 shown technical data [16]. T 0 and P 0 values for the reference environment considered in the analysis
are taken as 25 °C and 101.325 kPa, respectively. Variations of the ambient temperature, condenser pressure
and condenser inlet water temperature were given Table 2. The condenser outlet water temperature is 10 °C
higher than the inlet water temperature. Energy efficiency was constant using fixed pressure of condenser for
the overall plant. On the other hand, energy efficiencies was varied between 43,31 and 43,28 of variable
condenser pressure for the overall plant as shown in Figs. 2 and 3. The the quality of the energy can not be
determined from the energy analysis based on quantity only.
Table 1. Operating values of the power plant

Fuel properties

Value

Operating parameters

Value

C
S
H
N
O
W
A
LHV

39
5.8
3.1
1.6
21
13.5
16
3100 kcal/kg

Mass flow rate of fuel
Total air volume
Steam flow rate
Steam temperature
Steam pressure
Flue gases downstream boiler
Flue gases temperature
Feed water temperature

3000 t/h
400000 m³/h
477 ton/h
535 ºC
13,72MPa
600000 m³/h
150 ºC
230 ºC
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Table 2. Variation of condenser pressure and inlet water temperature in terms of reference temperature
Ambient

Condenser

Condenser
inlet

temperature, °C

pressure,kPa

5

50

19

10

100

21

15

150

23

20

200

25

25

250

27

30

300

29

water
temperature,
°C

The irreversibility for the overall plant efficiency was increased with increasing variable condenser pressure
and ambient temperature. The irreversibility were increased between 305,992 MW and 318,641 MW of the
overall plant in range of 50 kPa to 300 kPa, respectively. The exergy efficiencies were decreased with
increasing variable condenser pressure and ambient temperature. The maximum exergy efficiency were
obtained as 35,84 at 50 kPa whereas; the lower exergy efficiencies was obtained as 33,19 at 300 kPa
condenser pressure as shown in Figs. 2 and 3.. As shown in Fig2., the exergy efficiency of the boiler and
turbine water pump weree decreased with increasing variable condenser pressure and ambient temperature,
while exergy efficiency of the condenser was showed a wavy structure as shown in Figs. 4 and 5.. Also, the
exergy efficiencies were lower than the energy efficiency of the overall plant. Hence, the exergy efficiency
results obtained from variable condenser can be contribute to improve in the overall system performance.

Fig. 2. Effect of the ambient temperatuere on the energy and exergy efficiency
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Fig. 3. Effect of the variable condenser pressure on the energy and exergy efficiency

Fig. 4. Effect of the ambient temperature on the exergy efficiency

Fig. 5. Effect of the variable condenser pressure on the exergy efficiency
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4. CONCLUSIONS
In this paper, the effects of condenser pressure on the coal fired thermal power plant as regards energy and
exergy analysis were performed. The maximum irreversibility were obtained increasing conderser pressure as
318,641 MW of the overall plant at 300 kPa. The maximum exergy efficiency were computed with
decreasing variable condenser pressure as 35,84 at 50 kPa for 278 K. Also, the exergy efficiency was
decreased with increasing ambient temperature at variable condenser pressure. Variable condenser pressure is
an important parameter as regards energy and exergy efficiency of overall systems. The maximum efficiency
and power output can be obtained minimum allowable condenser pressure. This minimum allowable
condenser pressure should be always controlled during the operation time.
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Abstract
The mechanical and physical properties of the concrete which is heterogeneous have been affected by the types and
proportions of the mix materials. In this study, plastic chip has been added to concrete specimens with water/cement
ratio 0.4, 0.5 and 0.6 by replacing with aggregate by volume in order to determine the effect of waste plastic chip
reinforcement on the compressive strength and ultrasonic pulse velocity values of the concrete. The results have been
obtained from Taguchi method by replacing the data to the L9 orthogonal array and these values have been compared with
the experimental results. Statistically effects of the factors were also determined by using ANOVA method. Obtained
experimental and theoretical results were interpreted comparatively.
Keywords: Plastic chip, Concrete, ANOVA, Taguchi method
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1. Giriş
Üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu ortaya çıkan, insan ve çevre sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan
veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü madde atık adını alır. Sanayi ve teknolojinin
gelişmesine paralel olarak nüfusun da artışı, tüketimi de o nispette arttırmıştır. Bu da yan ürünlerin ve atık
maddelerin artışına neden olmuştur. Atık yönetimi; yani atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması ve geri
kazanılması, bertarafı ülkemiz için büyük bir problem olmaktadır. Endüstriyel atıkların değişik sektörlerde yeniden
kullanılabilirliğini sağlamak atık yönetimi için en büyük adımdır. Plastik endüstrisi de katı atık meydana getiren sektörler
arasındadır.
Plastikler, petrol ve doğal gaz gibi doğal kaynaklardan elde edilen hidrokarbonların

kullanımı ile

üretilmektedir. Bir başka deyişle, monomerlerin kimyasal bağlarındaki değişiklik ile polimerlere dönüşmesi sonucunda
plastikler elde edilmektedir. Ekonomiklikleri,

uygulama kolaylıkları ve özelliklerinin her geçen gün geliştirilmeleri

nedeniyle kullanım alanlarını ve miktarlarını giderek arttırmaktadırlar. Günümüzde plastikler, ahşap, kâğıt, metal, cam,
pamuk, yün, ipek ve kauçuk gibi pek çok doğal ürünün yerini almış ve insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline
gelmiştir [1]. Gelişmişliğin bir göstergesi olarak kabul edilen kişi başına plastik tüketimi 1998 yılında ABD‟de 98, kg.,
Batı Avrupa‟da 69 kg., Çin‟de 11,1 kg., Türkiye‟de ise 30,4 kg. olmuştur [2,3].
Birçok ülkedeki geri dönüşümle ilgili kanunlarda, çevre kirliliğini ve kaynak israfını önlemek amacıyla, plastik
atıkların yeniden kullanılarak geri kazanılması, diğer kaynaklar arasında öncelikli olarak belirlenmiştir. Bu atıkların
değerlendirildiği endüstrilerin başında inşaat sektörü gelmektedir. Plastik tozlarının ve kırıklarının beton katkısı veya
agregası olarak kullanılması yeni bir uygulamadır [4]. Literatürde atık plastiklerin betonda kullanımı

hakkında bazı

çalışmalara rastlanılmıştır. Parçalanarak lifli hale getirilen plastikler ile plastik özellikli harç veya hafif beton elde edilmesi
[5], doğal hafif agregaya, PVC atıklarının değişen oranlarda ilavesi ile hafif beton üretimi [6] ve yine yüksek yoğunluklu
polipropilen tekstil atıklarının betonda lif olarak kullanılabilirliği [7], bu çalışmaların bir kaçıdır.
Taguchi metodu, üründe ve proseste, değişkenliği oluşturan ve kontrol edilemeyen faktörlere karşı, kontrol
edilebilen faktörlerin düzeylerinin en uygun kombinasyonunu seçerek, ürün ve prosesteki değişkenliği en aza indirmeye
çalışan bir deneysel tasarım metodudur [8]. Değişkenliğin azaltılmasını deney tasarımlarında uygulayan ilk kişi Genichi
Taguchi‟dir. Kendi adıyla anılan yaklaşımı ile deneylerin gerçekleştirilmesi ve değerlendirilmesindeki verimliliği artıracak
bir çözüm getirmiştir. Bu sayede deney öncesinde

2243

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
yapılan ayrıntılı analiz ve değerlendirmelerle gereken deney sayısını önemli şekilde düşürmek mümkün olmuştur. Taguchi
Metodu bir deney tasarım tekniği olmanın ötesinde yüksek kalitede sistem tasarımı için son derece faydalı bir tekniktir.
Diğer taraftan deney sayısında elde edilen azalma, faktörler arasındaki etkileşimlerin belirli ölçüde göz ardı
edilmesinden kaynaklanmaktadır [9]. Literatürde, Taguchi metodunun beton numunelerin analizinde kullanımı ile ilgili
çalışmalar sınırlı olmakla birlikte mevcuttur [10-12].
Çalışmada, plastik endüstrisi için atık bir ürün olan plastik talaş parçaları, farklı su/çimento oranlarına (0.4, 0.5
ve 0.6) sahip olan beton serilerine 0-4 mm. boyutundaki agrega ile hacimce % 0.5 ve % 1 oranlarında yer
değiştirecek şekilde ilave edilerek farklı deney serileri hazırlanmıştır. Numunelerin basınç dayanımı ve ultrases
değerleri deneysel olarak belirlenmiştir. Elde edilen verilerin Taguchi metodu ile analizi yapılmıştır. Ayrıca,
değişkenlerin deney sonuçları üzerine olan istatistiksel etkilerinin belirlenebilmesi için ANOVA analizi kullanılmıştır.
2. Malzeme ve Yöntem
2.1. Malzeme
Dmax= 8 mm olacak şekilde dere agregası kullanılarak karışımlar hazırlanmıştır. Tablo 1‟de agreganın fiziksel
karakteristikleri ve elek analizi verilmektedir.
Tablo 1. Agrega elek analizi değerleri
Elek Çapı (mm)
Elekten Geçen (%)

8

4

2

1

0.5

0.25

100

67

45

32

23

14

4

Su Emme (%)
Özgül Ağırlığı (gr/cm3)

2,64

Bu çalışmada boru profil vb. imalatından elde edilen plastik atıkları kullanılmıştır. Bunlar genel olarak
polivinil klorür (PVC) atıklarıdır. Elazığ ili „Sanica Boru‟ firmasından temin edilmiştir. Plastik talaş, agrega ile % 0.5
ve % 1 oranlarında hacimce yer değiştirerek kullanılmıştır.
3
Şekil 1‟de kullanılan talaşın görüntüsü bulunmaktadır. Kullanılan plastik talaşların yoğunluğu ise 0,4 gr/cm
tür.

2244

Analysis of The Concretes with Waste Plastic Chip by The Taguchi Method, Bahar DEMİREL

Şekil 1. Plastik Talaş numunesine ait fotoğraf
Çalışmada karışım suyu olarak içilebilir şehir şebeke suyu, ana bağlayıcı olarak ise CEM IV/B (P) 32,5 R
puzolanik çimento kullanılmıştır. Elazığ çimento fabrikasından temin edilen çimentoya ait kimyasal ve fiziksel özellikleri
Tablo 2‟de verilmiştir.

Tablo 2. Çimentoya ait Özellikler
CEM IV/B (P) 32,5 R
Kimyasal Özellikler

Fiziksel Özellikler

S (SiO2)

28,88

3
Yoğunluk (g/cm )

2,94

A (Al2O3)

8,63

2
Özgül yüzey (cm /g)

4377

F (Fe2O3)

6,37

Priz başlama süresi (dk)

205

C (CaO)

42,61

Priz bitiş süresi (dk)

305

MgO

3,96

Basınç Dayanımı (Mpa)

SO3

2,14

2. gün

20,4

Na2O

1,61

7. gün

31,6

K2O

1,15

28. gün

39,7

-

0,012

Cl

Kızdırma kaybı

4,03

2.2. Yöntem
Bu çalışmada 3 farklı su/çimento ( w/c), (0.4, 0.5 ve 0.6) oranı ve 3 farklı plastik talaş
%‟si (% 0, % 0.5 ve % 1) kullanılarak seriler hazırlanmıştır. İlave edilen plastik talaşların betonun basınç dayanımı ve
ultrases değerleri üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Deneyler planlanırken ve deney sonuçlarının istatistiksel analizinde
Taguchi yönteminden faydalanılmıştır. Karışımı hazırlanacak seriler belirlenirken Tablo 3‟de verilmiş olan üç parametreli
L9 ortagonal dizini kullanılmıştır.
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Tablo 3. L9 Ortagonal dizini
Plastik Talaş
Oranı

Plastik Talaş
Oranı (%)

S/Ç Oranı

S/Ç Oranı
(%)

1

1

1

0

0.4

2

1

2

0

0.5

3

1

3

0

0.6

4

2

1

0.5

0.4

5

2

2

0.5

0.5

6

2

3

0.5

0.6

7

3

1

1

0.4

8

3

2

1

0.5

9

3

3

1

0.6

Çalışmada TS 802 beton karışım esaslarına uygun olarak hazırlanan 100 mm x 100 mm x 100 mm‟lik beton
küp numuneler kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan 9 serinin beton

numunelere ait karışım oranları Tablo 4‟de

verilmiştir. Farklı beton dayanımları elde edebilmek amacıyla 0.4, 0.5 ve 0.6 olmak üzere üç farklı su/çimento oranı
seçilmiştir. Atık plastik talaşlar ince agrega ile hacimce %0.5 ve %1 oranlarında yer değiştirecek şekilde miksere
kuru

karışım

esnasında

ilave edilmiştir.

Daha

sonra

suyu

da

ilave edilen

karışım

kalıplara sıkıştırılarak

yerleştirilmiştir. 24 saat sonunda kalıplardan çıkarılan beton numuneler
0
28 gün boyunca 22±3 C kirece doygun suda kür edilmiştir. Kür süresini tamamlayan
numuneler üzerinde basınç dayanımı deneyi ve ultrases deneyleri yapılmıştır.

3
Tablo 4. Deney numuneleri karışım oranları (kg/m )

Seri
No

Çimento

Agrega

Su
0-4

4-8

Plastik
Talaş

1

563

225

999

499

-

2

450

225

1063

531

-

3

375

225

1105

553

-

4

563

225

994

499

0.76

5

450

225

1057

531

0.81

6

375

225

1099

553

0.84

7

563

225

989

499

1.51

8

450

225

1052

531

1.61

9

375

225

1094

553

1.67
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3. Bulgular ve Tartışma
3.1. Basınç Dayanımı
Hazırlanan numuneler üzerinde gerçekleştirilen basınç dayanımı deneyi neticesinde elde edilen veriler Tablo
5‟de verilmiştir.
Tablo 5. Basınç Dayanımı Değerleri
Seri No

Plastik Talaş Oranı (%)

S/Ç Oranı (%)

Basınç Dayanımı (Mpa)

1

0

0.4

38.97

2

0

0.5

32.10

3

0

0.6

25.25

4

0.5

0.4

39.38

5

0.5

0.5

29.81

6

0.5

0.6

22.46

7

1

0.4

32.74

8

1

0.5

24.91

9

1

0.6

19.37

Üretilen beton numunelerin basınç dayanımı analizleri S/N oranının en büyük en iyi

durumuna göre

yapılmıştır. Analiz sonucu elde edilen S/N oranları ve basınç dayanımı değerleri sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3‟de verilmiştir.
Şekillerden anlaşılacağı üzere, ince agrega

ile hacimce yer değiştirecek şekilde ilave edilen plastik talaş takviyesi

numunelerin basınç dayanımında düşüşe neden olmuştur. Doğal olarak w/c oranındaki artış da dayanımı azaltıcı etki
etmiştir.

S/N Oranı

32
30
28
26

0

0,5

1

0,4

0,5
S/Ç Oranı (%)

Talaş Oranı (%)
Parametre Değerleri

Şekil 2. Basınç dayanımı S/N oranları
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36
33
30
27
24
21

0

0,5

1

0,4

Talaş Oranı (%)

Şekil 3. Basınç dayanımı analiz sonuçları

0,6

0,5
S/Ç Oranı (%)

Basınç dayanımı üzerine deney parametrelerinin etkisinin yüzdesel olarak belirlenmesi amacıyla varyans analizi
yapılmış ve bulunan sonuçlar Tablo 6 ve Şekil 4‟te gösterilmiştir.
Tablo 6. Basınç dayanımı varyans analizi sonuçları

Parametreler
Talaş Oranı
S/Ç Oranı
Hata
Toplam

Serbestlik
Dereceleri

Kareler
Toplamı

Varyans

F Değeri

% Dağılımı

2

6.498

3.249

36.624

17.59

2
4

29.069
0.355

14.534
0.089

163.848
0

80.43
1.98

35.922

100

Şekil 4. Parametre yüzdeleri
3.2. Ultrases
Beton numuneler üzerinde gerçekleştirilen ultrases deneyleri neticesinde elde edilen

veriler Tablo 7‟de

verilmiştir. Tabloda verilen değerler sesin µsn cinsinden dalga göndericiden dalga alıcı proba kadar ulaşma süresidir.
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Tablo 7. Ultrases Deneyi Sonuçları

Seri
No

Plastik Talaş
Oranı (%)

S/Ç Oranı
(%)

Ultrases
(µsn)

1

0

0.4

22.13

2

0

0.5

24.82

3

0

0.6

27.45

4

0.5

0.4

23.24

5

0.5

0.5

26.40

6

0.5

0.6

30.75

7

1

0.4

25.07

8

1

0.5

28.64

9

1

0.6

33.21

Numunelerin ultrases geçiş sürelerinin analizi S/N oranının en küçük en iyi durumuna göre yapılmıştır. Analiz
neticesinde elde edilen S/N oranları ve ultrases değerleri Şekil 5 ve Şekil 6‟da gösterilmiştir. Şekillerden görüleceği
üzere, beton numunelere ilave edilen plastik

talaş takviyesi numunelerin ultrases geçiş sürelerinde artışa neden

S/N Oranı

olmuştur. Buna ilaveten w/c oranındaki artış da ultrases geçiş süresini arttırmıştır.

-27
-29
-31

0

0,5

1

0,4

0,5

0,6

S/Ç Oranı

Lif Oranı
Deney parametreleri

Ultrases Değeri

Şekil 5. Ultrases S/N oranları

30
26
22

0

0,5

1

0,4

0,5
S/Ç Oranı

Lif Oranı
Deney Parametreleri
Şekil 6. Ultrases analiz sonuçları
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Deney parametrelerinin numunelerin ultrases geçiş süresi üzerine olan etkilerini

belirleyebilmek amacıyla

varyans analizi yapılmış ve bulunan sonuçlar Tablo 8‟da verilmiştir. Ayrıca, elde edilen değerler Şekil 7‟de gösterilmiştir.
Tablo 8. Ultrases varyans analizi sonuçları

Parametreler
Talaş Oranı

Serbestlik
Dereceleri

Kareler
Toplamı

Varyans

F Değeri

% Dağılımı

2

2.642

1.321

45.116

24.97

2
4

7.587
0.117

3.793
0.029

129.538
0

72.76
2.27

S/Ç Oranı
Hata
Toplam

10.346

100

Şekil 7. Parametre yüzdeleri
Deney sonuçları ve analiz sonuçları Tablo 9‟da toplu halde verilmiştir. Tablo 9‟da ki değerlerden de görüleceği
üzere, deney sonuçları ve analiz sonuçları %95‟in üzerinde uyumluluk göstermektedir.
Tablo 9. Deney ve analiz sonuçları

Seri
No

Plastik Talaş
Oranı (%)

1

0

2

0

3

S/Ç Oranı
(%)

Basınç Dayanımı
(Mpa)

Ultrases
(µsn)

Deney
sonuçları

Analiz
sonuçları

Deney
sonuçları

Analiz
sonuçları

0,4

38.97

40.66

22.13

21.74

0,5

32.10

31.71

24.82

24.63

0

0,6

25.25

24.50

27.45

28.16

4

0,5

0,4

39.38

38.29

23.24

23.42

5

0,5

0,5

29.81

29.86

26.40

26.54

6

0,5

0,6

22.46

23.06

30.75

30.34

7

1

0,4

32.74

32.28

25.07

25.32

8

1

0,5

24.91

25.17

28.64

28.70

9

1

0,6

19.37

19.44

33.21

32.81
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4. Sonuçlar
Plastik üretim sektörünün atık ürünü olan plastik talaşların betonda değerlendirilebilmesi amacıyla yapılan bu
çalışmada, beton numunelerin basınç dayanımı ve

ultrases geçiş süreleri deneylerle belirlenmiştir. Deneysel verilerin

analizleri Taguchi metodu ile yapılmış ve sonuçlar kıyaslanmıştır. Ayrıca, parametrelerin deneyler üzerindeki etkileri
varyans analizi ile belirlenmiş ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

•

Analiz sonuçları incelendiğinde, betonda plastik talaş kullanımının dayanımı fazla

arttırmadığı görülmektedir.

Dayanımda çok küçük düşüşler gözlenmiştir. Tüm w/c oranlarında aynı düşme vardır. Bu beklenen bir sonuçtur.
Çünkü agreganın dayanımı plastiğin dayanımından daha fazladır. 0-4 mm agreganın yerine plastiğin kullanılmış
olmasıyla bu sonuç alınması muhtemeldir. Aynı zamanda betonda w/c oranının artması, plastik kullanılsın ya da
kullanılmasın dayanımı azaltıcı etki yapacaktır.

•

Deneysel parametrelerin etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla varyans analizleri

yapılmıştır.

Bu

analizler

neticesinde, basınç dayanımı değerleri üzerine w/c oranı % 80.43, plastik talaş oranı % 17.59 ve deneylerdeki
hata oranı % 1.98 civarında etki etmiştir.

•

Serilerin ultrases geçiş süreleri değerlendirildiğinde görülmüştür ki, plastik içeren numunelerden ses dalgası
geçişi daha uzun sürede olmuştur. Bu durum şu şekilde izah edilebilir; plastik parçacıklarının ses iletim kabiliyeti
agregaya nazaran daha düşüktür. Bu nedenle sesin geçiş süresi uzamıştır. Başka bir deyişle; dalga plastik parçalarını
sanki bir boşluk gibi algılamıştır.

•

Ultrases geçiş süresi varyans analizleri sonucunda görülmüştür ki; w/c oranı % 72.76, plastik talaş oranı %
24.97 ve deneylerdeki hata oranı % 2.27 civarında geçiş süresi üzerine etkili olmuştur.

•

Plastik talaş oranı, basınç dayanımı üzerine % 17.59 etki ederken, ultrases geçiş süresine
% 24.97 etki etmiştir. İki değer kıyaslandığında ultrases geçiş süresi nispeten daha etkilidir. Fakat optimum değer
için tek başına yeterli değildir.

•

Analizler neticesinde elde edilen sonuçlar ile deneysel veriler karşılaştırıldığında benzerliğin yaklaşık olarak %
95‟in üzerinde olduğu görülmüştür. Bu sonuç analizlerin güvenilirliğinin yanı sıra Taguchi metodunun bu tip
çalışmalarda başarı ile kullanılabileceğini de göstermektedir.
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Abstract
Waste materials at various types and proportions are used in the concrete mix to evaluate waste materials and
improve concrete properties. In this study, aluminum chip reinforced concretes with different strengths were analyzed
by Taguchi method. For this purpose, concrete series with three different aluminum chip ratios (0%, 0.5% and 1%)
and three different water/cement ratios (0.4, 0.5 and 0.6) were produced according to the L9 orthogonal array.
Compressive strength and tensile strength experiments were performed on the prepared specimens and obtained data were
analyzed by Taguchi method. Statistically effects of the factors were also determined by using ANOVA method.
Results obtained from Taguchi method and experimental data were interpreted comparatively.
Keywords: Aluminum chip, Concrete, ANOVA, Taguchi method
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1. Giriş
İnsan nüfusundaki artışla birlikte atık maddelerin miktarında ve türünde de artışlar olmuştur. Çürümeyen atık
maddeler, yüzlerce hatta binlerce yıl boyunca çevreye büyük zarar vermektedir. Atık maddeler özellikle yoğun nüfuslu
bölgelerde olmak üzere bütün dünyada önemli bir sorun haline gelmiştir [1]. Mühendislikte hafif ve korozyon
direncinin yüksek olması istenen yerlerde alüminyum alaşımları kullanılmaktadır. Geniş bir kullanım alanına sahip
olması sonucunda aşırı derecede atık alüminyum malzeme ortaya çıkmaktadır. Atık alüminyumun çevreye olan ters
etkisinin ortadan kaldırılması veya azaltılması için geri dönüşümü sağlanarak yeniden kullanılmalıdır [2]. Farklı alanlarda
de değişik şekillerde atık maddelerin geri dönüşümü yapılabilmektedir. Bu alanlardan biri de inşaat sektöründe geniş
bir kullanım alanına sahip olan betondur. Beton üretiminde büyük miktarda doğal malzeme kullanılmaktadır. Atık
maddelerin doğal malzemelerin yerine kullanılması sonucunda hem

geri dönüşüm sağlanabilir, hem de betonun

özelliklerinde iyileştirmeler sağlanabilir [3,4]. Atık alüminyum betonda kullanılabilirliği ve beton özelliklerine etkisi
üzerine literatürde çeşitli çalışmalar mevcuttur [2,5-8].
Deneysel bir çalışmada, sonuçlarda etkili olan faktörlerin tesirlerini belirlemek için

farklı metotlar ve

yaklaşımlar kullanılmaktadır [9]. Taguchi Yöntemi literatürde bilim insanları tarafından en çok kullanılan deney tasarım
yöntemlerinden biridir. Farklı parametrelerin, farklı seviyeleri arasında optimum kombinasyonu bulmak için yararlıdır.
Bu metot, en iyi sonuçları minimum sayıda deney ile elde etmek için istatistiki olarak tasarlanmış ortogonal dizinleri
kullanır. Bu sayede deney sayısını azaltarak zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlamaktadır [10]. Taguchi metodu,
1950’lerde Genichi Taguchi tarafından optimizasyon tekniği olarak geliştirilen istatistiksel bir yöntemdir [11]. Taguchi
metodunun farklı alanlarda yıllardır uygulanmasına karşın inşaat alanıyla ilgili çalışmalarda sınırlı sayıda uygulanmıştır.
Fakat son yıllarda Taguchi metodunun inşaat alanındaki çalışmalara uygulanması artmaktadır [9,11-17].
Bu çalışmada, alüminyum endüstrisindeki imalatlar esnasında ortaya çıkan atıl vaziyetteki alüminyum talaşlar
beton agregasıyla % 0.5 ve % 1 oranlarında yer değiştirilerek numune karışımları hazırlanmıştır. Su/Çimento oranı 0.4,
0.5 ve 0.6 olarak hazırlanan beton numuneler üzerinde basınç ve çekme dayanımı değerleri deneysel olarak belirlenmiştir.
Deney sonuçlarının analizleri Taguchi metodu ile yapılmıştır. Ayrıca deney parametrelerinin basınç ve çekme deneylerine
etkilerinin belirlenmesi için ANOVA analizi yapılmıştır.
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2. Malzeme ve Yöntem
2.1. Malzeme
Çalışmada, Elazığ Palu yöresine ait maksimum dane boyutu 8 mm olan dere agregası kullanılmıştır. Kullanılan
3
agreganın su emme miktarı % 4 ve özgül ağırlığı 2,64 gr/cm olarak belirlenmiştir. Tablo 1’de agregaya ait elek analizi
değerleri verilmiştir.
Tablo 1. Agrega elek analizi değerleri
Elek Çapı (mm)

Elekten Geçen (%)

8

100

4

67

2

45

1

32

0.5

23

0.25

14

İnce agrega ile hacimsel olarak %0, % 0.5 ve % 1 oranlarında yer değiştirerek kullanılan alüminyum
talaşları Elazığ ili organize sanayi bölgesindeki alüminyum doğrama imalatı yapan işletmelerden temin edilmiştir.
Deneylerde kullanılan alüminyum talaşların yüzeylerinin temiz ve yağsız olmasına özel olarak dikkat edilmiştir.

Şekil 1. Alüminyum talaş numunesine ait fotoğraf
Çalışmada beton yapımında bağlayıcı olarak Elazığ çimento fabrikasından temin edilen CEM IV B(P) 32,5
çimento kullanılmıştır. Çimentonun kimyasal ve fiziksel özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. Beton karışım suyu olarak
içilebilir şehir şebeke suyu kullanılmıştır.
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Tablo 2. Çimentonun özellikleri
CEM IV/B 32,5 R
Kimyasal Özellikler

Fiziksel Özellikler

S (SiO2)

28.88

3
Yoğunluk (g/cm )

2.94

A (Al2O3)

8.63

2
Özgül yüzey (cm /g)

4377

F (Fe2O3)

6.37

Priz başlama süresi (dk)

205

C (CaO)

42.61

Priz bitiş süresi (dk)

305

MgO

3.96

Basınç Dayanımı

SO3

2.14

2. gün (Mpa)

20.4

Na2O

1.61

7. gün (Mpa)

31.6

K2O

1.15

28. gün (Mpa)

39.7

-

0.012

Cl

Kızdırma kaybı

4.03

2.2. Yöntem
Bu çalışmada farklı su/çimento oranlarına sahip betonlara ilave edilen alüminyum

talaşlarının betonun

basınç ve çekme dayanımı değerleri üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Deney tasarımı aşamasında ve sonuçların
istatistiksel analizinde Taguchi yöntemi kullanılmıştır. Deney serilerinin belirlenmesinde iki parametreli L9 ortagonal
dizini kullanılmıştır. Tablo 3’de iki parametreli ve üçer seviyeli ortagonal dizin verilmiştir.

Tablo 3. L9 Ortagonal dizini

Alüminyum
Talaş Oranı

S/Ç
Oranı

Alüminyum
Talaş Oranı
(%)

S/Ç Oranı
(%)

1

1

1

0

0.4

2

1

2

0

0.5

3

1

3

0

0.6

4

2

1

0.5

0.4

5

2

2

0.5

0.5

6

2

3

0.5

0.6

7

3

1

1

0.4

8

3

2

1

0.5

9

3

3

1

0.6

Deney numunelerinin karışım hesaplamaları TS 802’ye uygun olarak yapılmıştır. Hazırlanan 100 mm x 100
mm x 100 mm’lik beton küp numuneler 24 saat sonunda
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kalıplardan çıkarılmış ve 28 gün boyunca 22±3

0

C kirece doygun suda kür edilmiştir. Kür süresini tamamlayan

numuneler üzerinde basınç ve çekme dayanımı deneyleri yapılmıştır. Deneylerde kullanılan 9 serinin karışım oranları
Tablo 4’de verilmiştir.
3
Tablo 4. Deney numuneleri karışım oranları (kg/m )

Seri
No

Çimento

Agrega

Su
0-4

4-8

Alüminyum
Talaş

1

563

225

999

499

-

2

450

225

1063

531

-

3

375

225

1105

553

-

4

563

225

994

499

1.89

5

450

225

1057

531

2.01

6

375

225

1099

553

2.09

7

563

225

989

499

3.78

8

450

225

1052

531

4.03

9

375

225

1094

553

4.19

3. Bulgular ve Tartışma
3.1. Basınç Dayanımı
Hazırlanan numuneler üzerinde gerçekleştirilen basınç deneyi neticesinde elde edilen veriler Tablo 5’de
verilmiştir.
Tablo 5. Basınç Dayanımı Sonuçları
Basınç
Dayanımı
(Mpa)

Seri
No

Alüminyum
Talaş Oranı
(%)

1

0

0.4

38.97

2

0

0.5

32.1

3

0

0.6

25.25

4

0.5

0.4

30.26

5

0.5

0.5

22.19

6

0.5

0.6

17.14

7

1

0.4

26.10

8

1

0.5

19.32

9

1

0.6

14.88

S/Ç Oranı
(%)

Basınç dayanımı deney sonuçlarının Taguchi metodu ile analizleri yapılırken Sinyal/Gürültü (S/N) oranı en
büyük en iyi olma durumu alınmıştır. Analiz sonucu elde edilen S/N oranları ve basınç dayanımı değerleri sırasıyla Şekil 2
ve Şekil 3’de verilmiştir. Deney
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sonuçları ve şekiller incelendiğinde karışıma giren alüminyum talaş oranı arttıkça basınç dayanımında da düşmeler

S/N Oranı

gözlemlenmiştir. Dayanımdaki bu azalma oranı talaş oranına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.
32
30
28
26
24

0

0,5

1

0,4

0,5

0,6

S/Ç Oranı (%)

Talaş Oranı (%)
Deney Parametreleri

Basınç Dayanımı
(Mpa)

Şekil 2. Basınç dayanımı S/N oranları

32
28
24
20
16

0

0,5

1

0,4

0,5

0,6

S/Ç Oranı (%)

Talaş Oranı (%)
Deney Parametreleri
Şekil 3. Basınç dayanımı analiz sonuçları

Basınç dayanımı üzerine deney parametrelerinin etkisinin yüzdesel olarak belirlenmesi amacıyla varyans analizi
yapılmış ve bulunan sonuçlar Tablo 6’de ve Şekil 4’de gösterilmiştir.
Tablo 6. Basınç dayanımı varyans analizi sonuçları

Parametreler
Talaş Oranı
S/Ç Oranı
Hata
Toplam

Serbestlik
Dereceleri

Kareler
Toplamı

Varyans

2

27.398

13.699

108.413

46.26

2
4

30.778
0.505

15.389
0.126

121.788
0

52.02
1.72

58.681

F Değeri

% Dağılımı

100
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Talaş
Oranı;
46.26

Hata; 1.72

S/Ç Oranı; 52.02

Şekil 4. Deney parametrelerinin basınç dayanımına etki oranları
3.2. Çekme Dayanımı
Çekme deneyinden elde edilen deneye sonuçlarına göre bulunan çekme dayanımı sonuçları Tablo 7’de
verilmiştir.
Tablo 7. Çekme Dayanımı Sonuçları
Çekme
Dayanımı
(Mpa)

Seri
No

Alüminyum
Talaş Oranı
(%)

1

0

0.4

2.41

2

0

0.5

2.34

3

0

0.6

1.73

4

0.5

0.4

2.44

5

0.5

0.5

2.20

6

0.5

0.6

1.76

7

1

0.4

2.12

8

1

0.5

1.81

9

1

0.6

1.54

S/Ç Oranı
(%)

Çekme dayanımı değerlerinin analizleri basınç dayanımında olduğu gibi S/N oranının

en büyük en iyi

durumuna göre yapılmıştır. Analiz sonucunda elde edilen S/N oranları ve çekme dayanımı değerleri Şekil 5 ve Şekil
6’da gösterilmiştir. Şekillerden görüleceği üzere, beton numunelere ilave edilen alüminyum talaş oranındaki artışla
birlikte betonun çekme
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S/N Oranı

dayanımı değerlerinde düşüş meydana gelmiştir. Bu düşüş, talaş oranındaki artışla birlikte daha fazla olmuştur.

8
7
6
5
4

0

0,5

1

0,4

0,5

0,6

S/Ç Oranı (%)

Talaş Oranı (%)
Deney Parametreleri

Çekme Dayanımı
(Mpa)

Şekil 5. Çekme Dayanımı S/N Oranları

2,4
2,2
2
1,8
1,6
1,4

0

0,5

1

0,4

0,5

0,6

S/Ç Oranı (%)

Talaş Oranı (%)
Deney Parametreleri
Şekil 6. Çekme Dayanımı Analiz Sonuçları

Deney parametrelerinin numunelerin çekme dayanımı değerleri üzerine olan etkilerini belirleyebilmek amacıyla
varyans analizi yapılmış ve bulunan sonuçlar Tablo 8’da verilmiştir. Ayrıca, elde edilen değerler Şekil 7’de gösterilmiştir.
Tablo 8. Çekme Dayanımı Varyans Analizi Sonuçları

Parametreler
Talaş Oranı
S/Ç Oranı
Hata

Serbestlik
Dereceleri

Kareler
Toplamı

Varyans

F Değeri

% Dağılımı

2

3.962

1.981

17.195

21.82

2
4

12.679
0.461

6.339
0.115

55.029
0

72.79
5.39

Toplam

100
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Talaş

Oranı;
21.82

Hata; 5.39

S/Ç Oranı;
72.79
Şekil 7. Deney parametrelerinin çekme dayanımına etki oranları
Deney sonuçları ve Taguchi metodu ile yapılan analiz sonuçları Tablo 9’da toplu olarak verilmiştir.
Tabloda ki değerlerden de görüleceği üzere, deney sonuçlarının analiz sonuçları ile %95’in üzerinde uyumludur.
Tablo 9. Deney ve analiz sonuçları
Basınç Dayanımı
(Mpa)
Deney
Analiz
sonuçları
sonuçları
38.97
41.13

Çekme Dayanımı
(Mpa)
Deney
Analiz
sonuçları
sonuçları
2.41
2.46

Seri
No

Alüminyum
Talaş Oranı
(%)

1

0

0,4

2

0

0,5

32.10

31.45

2.34

2.23

3

0

0,6

25.25

24.42

1.73

1.78

4

0,5

0,4

30.26

29.38

2.44

2.43

5

0,5

0,5

22.19

22.46

2.20

2.21

6

0,5

0,6

17.14

17.44

1.76

1.76

7

1

0,4

26.10

25.47

2.12

2.08

8

1

0,5

19.32

19.48

1.81

1.89

9

1

0,6

14.88

15.12

1.54

1.50

S/Ç Oranı
(%)

4. Sonuçlar
Alüminyum

endüstrisinde

imalatlar

sonucunda

ortaya

çıkan

atık

değerlendirilebilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, beton numunelerin basınç ve
belirlenmiştir. Deneysel verilerin analizleri Taguchi metodu ile
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alüminyum

talaşın

betonda

çekme dayanımları deneylerle
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yapılmış ve sonuçlar kıyaslanmıştır. Ayrıca, parametrelerin deneyler üzerindeki etkileri varyans analizi ile belirlenmiş
ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

•

Alüminyum talaşın betonda kullanılması durumunda, basınç ve çekme dayanımlarını olumsuz yönde etkilediği
görülmüştür. Dayanımdaki bu azalma, alüminyum talaşının aşırı derecede gevrek olması ve kuvvet uygulandığında
anlık kırılmasına bağlıdır.

•

Deneysel parametrelerin etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla varyans analizleri

yapılmıştır. Bu analizler

neticesinde; basınç dayanımı değerleri üzerine, su/çimento oranı
% 52.02, alüminyum talaş oranı % 46.26 ve deneylerdeki hata oranı % 1.72 civarında etki ederken çekme dayanımı
değerleri üzerine su/çimento oranı % 72.79, alüminyum talaş oranı % 21.82 ve deneylerdeki hata oranı % 5.39
civarında etkili olmuştur.

•

Analizler neticesinde elde edilen sonuçlar ile deneysel veriler karşılaştırıldığında benzerliğin yaklaşık olarak %
95’in üzerinde olduğu görülmüştür. Bu sonuç analizlerin güvenilirliğinin yanı sıra Taguchi metodunun bu tip
çalışmalarda başarı ile kullanılabileceğini de göstermektedir.
Yapılan bu çalışma neticesinde, alüminyum talaşın kırılgan olması nedeniyle beton içerisinde kullanılması

durumunda betonun mekanik özelliklerini olumsuz yönde etkileyeceği

görülmüştür. Özellikle talaş oranının basınç

dayanımında % 46.26 oranında etkili olması dikkate alınmalıdır.
Teşekkür
Bu çalışma, FÜBAP TEKF.15.06 nolu proje ile kısmen desteklenmiştir. Katkılarından dolayı Fırat Üniversitesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teşekkür ederiz.

Kaynaklar
[1] Batayneh M., Marie I., Asi İ. (2007), Use of selected waste materials in concrete mixes, Waste Management Vol.
27, 1870-1876.
[2] Alzubaidi R. (2017), Recycling of Aluminium Byproduct Waste in Concrete Production, Jordon Journal of Civil
Engineering, Vol. 11, No 1, 15-29.
[3] Ankit J. Patel, Sandip P. Patel, Daxesh Parajapati, Harsh Patel (2014), Literature Review on Different Waste
Materials Use of Concrete, Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, Vol. 1, No.7, pp.899902.
[4] Basher, McCabe, C.C. and Long, A.E. (2005), The Influence of Admixture on the Properties of Fresh and
Hardened Concrete, Journal of Scientific Industrial Research, Vol. 8, 199-214.

2263

Analysis of the Aluminum Chip Reinforced Concretes with the Taguchi Method, Erdinç Arici

[5] Mbadike E. M., Osadere N. N., (2014), Effect of Incorporation of Aluminium Waste in Concrete Matrix Using
Differernt Mix Ratio and Water Cement Ratio, International Archive of Applied Sciences and Technology Vol.
5(1), (47-54).
[6] Özerkan N. G., et. al., (2014), The Effect of Aluminium Dross on Mechanical and Corrosion Properties of
Concrete, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 3(3), pp.
9912-9922.
[7] Mailar G., et. al., (2016), Investigation of Concrete Produced Using Recycled Aluminium Dross for Hot Weather
Concreting Conditions, Resource Efficient Technologies, Vol. 2 (2), pp. 68-80.
[8] Parmar A., et. al., (2015), Light Weight Concrete Using EPS Beads and Aluminium Powder, Proceeding of
3

nd

Afro - Asian International Conference on Science, Engineering

[9] & Technology, ISBN: 9-780993-909238.
[10] Hadiwidodo Y. S., Mohd S. B., (2010), Taguchi Experiment Design for Investigation of Freshened Properties of
Self-Compactging Concrete, American Journal of Engineering and Applied Sciences, Vol. 3(2), pp. 300-306.
[11] Toprak İ. B., v.d., (2012), Ti-6Al-4V Süper Alaşımının yüksek basınçlı Soğutma Kullanılarak Frezelenmesinde
Yüzey Pürüzlülüğünün Taguchi Yöntemi ile optimizasyonu, SDU International Journal of Technologic Sciences,
Vol. 4(2), pp. 30-39
[12] Nuriddin M.F., Bayuaji R., (2009), Aplication of Taguchi’s Approach in the Optimization of Mix Proportion for
Microwave Incinerated Rice Husk Ash Foamed Concrete, International Journal of Civil & Environmental
Engineering Vol. 9 (9), pp. 121-129.
[13] Keleştemur ve Yıldız (2005), Normal Ve Silis Dumanı Katılarak Üretilen Betonlarda Donatı Korozyonuna
Sodyum Klorür Etkisi, F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17 (2), 277-286.
[14] Keleştemur O., Arıcı E, Yıldız S, Gökçer B. “Performance Evaluation of Cement Mortars Containing Marble Dust
and Glass Fiber Exposed to High Temperature by Using Taguchi Method”, Construction and Building Materials,
2014, 60, 17-24.
[15] Keleştemur O., Yıldız S, Gökçer B, Arıcı E. “Statistical Analysis for Freeze-Thaw Resistance of Cement Mortars
Containing Marble Dust and Glass Fiber”, Materials and Design, 2014, 60, 548-555.
[16] Alişer B., Yıldız S., Arıcı E. ve Keleştemur O. "Cam Lif ve Mermer Tozu Takviyeli Çimento Harçlarının
Sülfat Direncinin Taguchi Metodu ile Analizi", 2 nd International Sustainable Buildings Symposium-ISBS, May
28-30, 2015, 117-122, Ankara/Turkey.
[17] Şahin R., Taşdemir M. A., Gül R., Çelik C., (2007), Taze Beton Özelliklerinin optimizasyonu, Atatürk
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt: 38 (2), ss. 127-135.
[18]Tan Ö., Zaimoğlu A. Ş., (2004), Çimento Enjeksiyonlarında Kullanılan Katkı Malzemelerinin Reolojik Özelliklere
Etkilerinin Araştırılması, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 10 (2), ss. 275-281.

2264

The Prediction of Precipitation and Drought by using Support
Vector Machines
E.D. Taylan1,* , Ö. Terzi2
1

Civil Engineering Department, Engineering Faculty, Suleyman Demirel University, Isparta,
Turkey
2
Civil Engineering Department, Technology Faculty, Suleyman Demirel University, Isparta,
Turkey

Abstract
In this study, the support vector machines (SVM) method was used to estimate precipitation and drought
of Çanakkale province. Firstly, the homogeneity test was applied to precipitation data of Çanakkale,
Bozcaada and Gökçeada stations taken from the Turkish State Meteorological Service. Then, the drought
indices of 3, 6, 9, 12 and 24 months were determined by standardized precipitation index (SPI) method
using long term precipitation data. The precipitation and drought values of Çanakkale province were
estimated by SVM method using both historical precipitation records and drought series obtained by SPI.
The many model combinations were tried by selected t month and, 1-, 2-, 3- and 4- months ahead series
of Bozcaada and Gökçeada stations as input parameters for estimating of precipitation and drought of
Çanakkale station. Compared the developed models to the historical precipitation and drought records,
the SVM method was found to be successful in estimating precipitation and drought.
Keywords: Precipitation, drought, SPI, SVM, Çanakkale.

1. INTRODUCTION
As a result of changing of precipitation in terms of both time and quantity with the impact of global climate
change, the drought is a serious problem on the whole of our country. It is unavoidable to take into account
the drought in long-term water resource planning studies. Therefore, the prediction of precipitation and
drought has gained importance. For this reason, in modeling of complex hydrological processes such as
precipitation and drought forecasting, support vector machines has been used as one of the artificial
intelligence methods in recent years. Tripathi et al. (2006) purposed support vector machines (SVM)
approach for statistical downscaling of precipitation at monthly scale in India. They identified meteorological
subdivisions and showed that SVM models provide an alternative conventional artificial neural network for
statistical downscaling and the models are suitable for conducting climate impact studies [1]. Chen et al.
(2010) proposed a two-step statistical downscaling method for projection of daily precipitation in the ShihMen Reservoir basin in Taiwan. Firstly, the classification was determined whether the day is dry or wet.
Secondly, the regression was applied to estimate the amount of precipitation conditional on the occurrence of
a wet day. The proposed statistical downscaling method is developed according to two methodologies: SVM
and support vector regression (SVR). They said that SVM reproduces most reasonable daily precipitation
properties [2]. Kişi and Çimen (2012) presented a wavelet-support vector machine conjunction model for
daily precipitation forecasting for İzmir and Afyon stations in Turkey. They said that the conjunction method
could increase the forecast accuracy and perform better than the single support vector machine [3]. Lin et al.
(2006) proposed a SVM model to predict the long-term observations of discharges of monthly river flow
discharges in the Manwan Hydropower Scheme. They demonstrated that SVM has a very potential for the
prediction of long-term discharges [4]. Khan and Coulibaly (2006) examined the potential of SVM in longterm prediction of Lake Erie mean monthly water levels from 1918 to 2001. They said that the SVM model
*
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outperformed better than neural network model called a multilayer perceptron and with a conventional
multiplicative seasonal autoregressive model (SAR) based on root-mean square error and correlation
coefficient performance criteria [5]. Baleyneh ve Adamowski (2012) compared the effectiveness of three
data-driven models for forecasting drought conditions in the Awash River Basin of Ethiopia: artificial neural
networks, support vector regression, and wavelet neural networks. They predicted SPI values by using these
models and indicated that the coupled wavelet neural network models were the best model [6].
In this study, the precipitation and drought estimation was performed for Çanakkale province in Turkey. For
drought series, it was used SPI method. The drought series were formed for 3, 6, 9, 12 and 24 month periods.
Then, the models were developed for precipitation and drought estimation by SVM.

2. MATERIAL AND METHOD
2.1. Study Area and Data
The study area is located in the south of the Marmara Region. The Çanakkale province is located between
25°35′–27°45′E and 39°30′–40°45′N and has an area of 9,737 km2 (Fig. 1). Çanakkale has semi moist
climatic conditions. The winter season is cool and rainy, and the summer season is hot in the region. There
are very strong winds during the winter season and it has a climate close to sea effect.

Fig. 1. The study area map [7]
Çanakkale has a total annual rainfall of 591.5 mm per year for long years. The maximum amount of rainfall
measured in 24 hours is 137.8 mm (November 5th, 1956). For many years, the average temperature is 15.0 °C
and the temperature has an increasing trend. The daily maximum temperature measured is 39.0 °C (July 30th,
2007) whereas the daily minimum temperature measured is -11.8 °C (February 14th, 2004) up to present. The
average wind speed is 3.9 m/sec in Çanakkale. The maximum wind speed measured is 139.3 km/h (February
15th, 1991) up to present [8].
Gökçeada, the largest island of Turkey, has a surface area of 289 km² and has a rough terrain. The island has
a dam and three ponds and it is very rich in terms of water resources. Bozcaada is the 3rd largest island of
Turkey. The area of the island is 40 km² and the distance to the mainland is 6 km. There is mediterranean
climate in Bozcaada. There is the northeaster in winter months and south in the summer months [9].
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In this study, precipitation data were examined for three stations located in Çanakkale province. These are
Çanakkale, Gökçeada and Bozcaada stations. The data have been taken from the Turkish State
Meteorological Service. Some statistical parameters of precipitation data of these stations are given in Table
I.
Table I. The statistical parameters of precipitation data
Stations

Time interval

Maximum
(mm)

Mean
(mm)

Standard
Deviation (mm)

Çanakkale
Gökçeada
Bozcaada

1975-2010
1975-2010
1975-2010

333.3
389.2
279.4

49.67
60.76
38.38

52.35
66.72
45.84

2.2. Support Vector Machines (SVM)
The idea of support vector machine (SVM), which is one of the most effective forecasting tools in recent
years, has been proposed by Vapnik [10]. The basic thought about SVM technique is to make use of a linear
model to carry out nonlinear class boundaries, which projects the input vector into the high-dimensional
feature space by some nonlinear mapping [11].
Recently, support vector machines have been introduced for solving pattern recognition problems [10], [12],
[13]. In this method one maps the data into a higher dimensional input space and one constructs an optimal
separating hyperplane in this space. This basically involves solving a quadratic programming problem, while
gradient based training methods for neural network architectures on the other hand suffer from the existence
of many local minima [13], [14], [15], [16]. Kernel functions and parameters are chosen such that a bound on
the Vapnik-Chervonenkis (VC) dimension is minimized. Later, the support vector method was extended for
solving function estimation problems. For this purpose Vapnik’s epsilon insensitive loss function and Huber’s
loss function have been employed. Besides the linear case, SVM’s based on polynomials, splines, radial basis
function networks and multilayer perceptrons have been successfully applied [17].
A SVM that reduces the problem of overfitting by adopting the theory of structural risk minimization, has
recently gained popularity in many disciplines. The SVM is mainly utilized in classification and regression
(x i represents input vector, d i means the desired value and
problems [18]. Based on N training data
N is the total number of training data), the SVM estimator on regression is expressed as follows:
(1)
where
is a nonlinear transfer function mapping the input vectors into a high dimensional feature space, and
w i represents a weight vector and b denotes a bias. The coefficients (w i and b) can be reckoned by
minimizing the following regularized risk function [10], [12]:
(2)
(3)
In Eq. (2), the first part is the empirical risk which is measured by Eq. (3). LƐ (d,y) stands for the e in
sensitive loss function. When the forecast value is within the Ɛ- tube; then the loss value is zero. The second
part is used to measure the flatness of the function. C is called the regularized constant determining the degree
of the empirical error in the optimization problem. Once the value of C increase, then a relative importance of
the empirical risk concerning the regularization term will increase. After that, Eq. (1) is converted to the
following constrained form [11].

(4)

3. RESULTS AND DISCUSSION
For estimation of precipitation and drought of Çanakkale province, the models were developed with support
vector machines (SVM) method by using precipitation data of Bozcaada and Gökçeada stations as inputs
parameters. Firstly, it was applied the homogeneity test to precipitation data of Çanakkale, Bozcaada and
Gökçeada stations. The double mass curve method was used to check whether the data of the three stations
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are homogenous. The cumulative (additive) graphics were drawn using annual precipitation averages and it
was searched for changes in slope. It was not observed the breaks in slopes for three stations (Fig. 2).

Fig. 2. The double-mass curves for gages Çanakkale, Gökçeada and Bozcaada
Secondly, the drought indices were determined by standardized precipitation index (SPI) method using
precipitation data of 1975-2010 years. SPI method, which transforms the precipitation parameter into a single
numerical value to describe the drought of different climate regions, was first developed by Mckee et al. [19].
SPI is obtained by dividing standard deviation ( σ ) of the difference between the mean of the precipitation
( X i ) and precipitation ( X i ) for a selected period (Eq. 5).
SPI =

Xi − Xi

(5)

σ

Then, the SVM models were developed to estimate precipitation and drought values of Çanakkale station by
using historical precipitation records and 3, 6, 9, 12 and 24 months drought series obtained by SPI. The many
model combinations were tried by selected t month and 1-, 2-, 3- and 4- months ahead series of Bozcaada and
Gökçeada stations as input parameters for estimating of precipitation and drought in any t month for
Çanakkale station. The best SVM models are obtained with radial basis functions. It was determined
performance of the models using determination coefficients (R2) and root mean squared error (RMSE) for the
training and testing sets in Eqs. (6) and (7).

(6)
(7)
Where N is the number of observed data, X i(observed) and X i(model) are observed precipitation and SPI values
and SVM results, respectively.
The SVM models developed for precipitation were given in Table II. Examining Table II, R2 and RMSE
values were obtained as 0.510 and 40.992 mm for testing set for the model used t month precipitation values
of Bozcaada and Gökçeada stations, respectively. Also, it was given the developed SVM models for
estimation drought in Table III. For the SPI models, the highest R2 and the lowest RMSE values was
calculated in model using the series in t month for the 9-month drought series. These values were determined
as 0.845 and 0.375 mm for testing set, respectively.
Table II. The SVM models for precipitation
Model inputs
Pt
Pt
Pt
Pt
Pt

P t-1
P t-1 P t-2
P t-1 P t-2 P t-3
P t-1 P t-2 P t-3 P t-4

Training set
RMSE
R2
36.593 0.477
36.339 0.484
36.640 0.475
37.265 0.457
36.687 0.474
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Testing Set
RMSE
R2
40.992 0.510
41.191 0.505
41.664 0.493
41.889 0.488
41.646 0.494
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Table III. The SVM models for drought

24 months

12 months

9 months

6 months

3 months

Model inputs
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt
Dt

D t-1
D t-1 D t-2
D t-1 D t-2 D t-3
D t-1 D t-2 D t-3 D t-4
D t-1
D t-1 D t-2
D t-1 D t-2 D t-3
D t-1 D t-2 D t-3 D t-4
D t-1
D t-1 D t-2
D t-1 D t-2 D t-3
D t-1 D t-2 D t-3 D t-4
D t-1
D t-1 D t-2
D t-1 D t-2 D t-3
D t-1 D t-2 D t-3 D t-4
D t-1
D t-1 D t-2
D t-1 D t-2 D t-3
D t-1 D t-2 D t-3 D t-4

Training set
RMSE
R2
0.643
0.381
0.644
0.379
0.644
0.377
0.640
0.386
0.627
0.410
0.487
0.714
0.481
0.720
0.483
0.718
0.485
0.716
0.477
0.725
0.491
0.727
0.491
0.728
0.498
0.719
0.503
0.714
0.496
0.722
0.471
0.762
0.466
0.767
0.463
0.77
0.454
0.778
0.447
0.786
0.486
0.753
0.485
0.754
0.510
0.728
0.510
0.728
0.495
0.743

Testing Set
RMSE
R2
0.430
0.725
0.435
0.719
0.442
0.710
0.443
0.708
0.434
0.720
0.409
0.803
0.378
0.832
0.357
0.850
0.388
0.822
0.376
0.833
0.375
0.845
0.376
0.845
0.378
0.843
0.384
0.838
0.384
0.838
0.480
0.801
0.493
0.791
0.494
0.789
0.494
0.789
0.507
0.778
0.420
0.825
0.427
0.819
0.426
0.820
0.423
0.822
0.429
0.817

The scatter diagrams of the best precipitation and drought models were given for the training and testing sets
in Figs. 3 and 4, respectively. Fig. 3 shows that the precipitation model gives lower values than observed
values. Also, as shown Fig. 4, the drought model comparison plot is around 45o straight lines which imply
that there are no bias effects in the models for training and testing sets.

Fig. 3. Scatter diagrams for the precipitation model
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Fig. 4. Scatter diagrams for the drought model

4. CONCLUSIONS
The drought is one of the biggest problems for livings and economics in the world in recent years. The
measures to be taken regarding the monitoring and reduction of effects of the drought, which is defined as the
failure to meet the water demand due to the inadequate of water resources, have great importance. Therefore,
the use of support vector machines, which use examples to solve a specific problem and do not need much
information, is gaining importance in drought and hydrology studies in recent years. In this study, it was
made precipitation and drought estimations of Çanakkale province. For this, the drought series were obtained
with standardized precipitation index. Then, the SVM models were developed to estimate precipitation and
drought. Consequently, it was seen that SVM models have good performance in estimating precipitation and
drought.
REFERENCES
[1] Tripathi, S., Srinivas, V.V., Nanjundiah, R.S., Downscaling of precipitation for climate change scenarios: a support
vector machine approach, Journal of Hydrology 330(3–4); 621-640, 2006.
[2] Chen, S.T., Yu, P.S., Tang, Y. H., Statistical downscaling of daily precipitation using support vector machines and
multivariate analysis, Journal of Hydrology 385(1-4); 13-22, 2010.
[3] Kişi, Ö., Çimen, M., Precipitation forecasting by using wavelet-support vector machine conjunction model, Journal of
Hydrology 25(4); 783-792, 2012.
[4] Lin, J.Y., Cheng, C.T., Chau, K.W., Using support vector machines for long-term discharge prediction, Hydrological
Sciences Journal 51(4), 599-612, 2006.
[5] Khan, M.S., Coulibaly, P., Application of support vector machine in lake water level prediction, Journal of Hydrologic
Engineering 11(3), 2006.
[6] Baleyneh, A., Adomowski, J., Standard precipitation index drought forecasting using neural networks, wavelet neural
networks, and support vector regression, Journal of Applied Computational Intelligence and Soft Computing, 2012, 113, 2012.
[7] Ilgar, R., Drought status and trends in the dardanelles and the standardized precipitation ındex determination, Marmara
Geographical Review 22: 183 – 204, 2010.
[8] The GDTM website, (2017), (online), Available: http://www.izmir.mgm.gov.tr/ files/iklim/canakkale_iklim. pdf
[9] The GMKA website, (2017), (online), Available: https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/GMKA-BozcaadaGokceada_Degerlendirme_Raporu.pdf
[10] Vapnik, V., The nature of statistical learning theory, New York, Springer-Verlag, 1995.
[11] Huang, S., Chang, J., Huang Q., Chen, Y., Monthly streamflow prediction using modified EMD-based support vector
machine, Journal of Hydrology 511, 764–775, 2014.
[12] Vapnik, V., The support vector method of function estimation, in J.A.K. Suykens and J. Vandewalle (Eds) Nonlinear
Modeling: Advanced Black-Box Techniques, Kluwer Academic Publishers, Boston, 55–85, 1998.
[13] Bishop, C.M., Neural networks for pattern recognition, Oxford University Press, 1995.
[13] Vapnik, V., Statistical learning theory, New York, Wiley, 1998.
[14] Cherkassky, V., Mulier, F., Learning from data: concepts, theory and methods, John Wiley and Sons, 1998.
[15] Haykin, S. Neural networks: a comprehensive foundation, Macmillan College Publishing Company: Englewood
Cliffs, 1994.

2270

Title of Paper and Authors Names
[16] Zurada, J.M., Introduction to artificial neural systems, West Publishing Company, 1992.
[17] Suykens, J.A.K., Vandewalle, J., Least squares support vector machine classifiers, Neural Processing Letters 9; 293–
300, 1999.
[18] Chen, S.T., Yu, P.S., Tang, Y.H., Statistical downscaling of daily precipitation using support vector machines and
multivariate analysis, Journal of Hydrology 385; 13–22, 2010.
[19] McKee, T.B., Doesken, N.J., Kleist, J., The relationship of drought frequency and duration to time scales, Eight
Conference on Applied Climatology, Anaheim, California, 1993.

2271

Investigation of Mortars Containing Different Aggregate Waste
Powder Under Freezing-Thawing Effect
İ. Feda Aral1,1, M. Timur Cihan1

Abstract
Nowadays sustainable production is vital important due to the limited raw material resources. Generally,
sustainable production is obligated reuse of industrial waste in different production areas. According to
researches, the most consumed raw materials in the world are water and aggregate. 75 µ m or smaller size
of waste powders that is formed in aggregate quarries during the production has an adversely affected the
environment and human healthy. Because of the adverse effects, for the sustainable aggregate production,
determination of the usability of waste aggregates powders in concrete industry is required.
Generally, in concrete production, limestone, basalt and dolomite aggregates are used. In this study,
compressive strength, flexural strength and weight loss of mortars containing waste powder (limestone,
basalt and dolomite) that replacement to cement (%0, reference specimens, %5 and %10 waste powder)
were investigated under freezing-thawing (40 cycles) effect. For this purpose, totally, 105 (21 ⋅ 5) prism

specimens (40x40x160 mm) were produced (15 (3 ⋅ 5) for reference).
The results show that the compressive strength and flexural strength were decreased for the all waste
powders as the number of cycles and replacement ratio increase. Also, weight loss was increased as the
number of cycles increases and ıt was decreases as the replacement ratio increases.
Keywords: Mortar, waste powder, freeze-thaw, compressive strength, flexural strength, weight loss.

1. INTRODUCTION
Usage of the waste materials as raw materials in different production areas is important in terms of sustainable
production. For this reason, studies are intensifying in this field. The re-use of the waste materials (aggregate
and washing water) that generated during the concrete production process is realized in concrete plants [1], [2].
The re-use of waste powder materials that are obtained in aggregate quarry during the production of aggregates
that constitute about 60-70% of concrete is required for the sustainable concrete. There are many studies within
the determination of usability of waste powder materials of the different rock types in concrete production.
The physical, mechanical and durability properties of the mortar samples that are produced by the
replacement of the waste basalt powder (obtained in Tekirdağ) with the fine aggregate and cement have been
investigated, and tried to determine of the usage rate in concrete. [3]. The effects on the fresh and hardened
concrete properties of self-compacting and flowable concrete of the different filler materials (for two types,
pozzolanic filler - silica fume and metakaolin and non-pozzolanic filler - limestone powder, granite powder, and
marble powder) are determined. There are a lot of research that investigated of the effects on the compressive
strength of concrete of the quartz, marble powder and fine dust in the crushed aggregates [5], [6], [7] [8]. Waste
powder materials have a significant effect on the self-compacting concrete properties [9], [10]. And also known
that paving stones containing waste marble powder was providing relevant standards [11].
Generally, investigation of the effects of the waste powder materials on the physical and mechanical properties
of concrete or mortar is seen in researches. And also the effects of the marble powder on the mortar properties
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has been investigated under freeze-thaw effect [12]. In this study, the mortar samples containing different
powder materials (limestone, basalt and dolomite) that replacement (%5 and %10) to cement were produced.
The weight loss, flexural strength and compressive strength of the mortar samples containing different waste
powder were determined under the freezing-thawing effect (10, 20, 30 and 40 cycles).

2. MATERIALS AND METHODS
In this study, the mortar containing limestone, basalt and dolomite powders that replacement with the cement
are produced. Properties of constituent materials used are given in Table 1, and CEN standard sand gradation is
presented in Table 2. The mix proportion of mortar prepared for this study is given in Table 3. To obtain a
desired level of flow diameter in the mortar, melamine sulphonate polymer based superplasticizer was used at
varying dosages. Drinking water was used for production of cement mortar.
Table 1. Properties of constituent materials.
CEM I 42.5 R Limestone powder Basalt powder [13] Dolomite powder
Compositions (%)
CaO
SiO 2
Al 2 O 3
Fe 2 O 3
MgO
SO 3
Na 2 O/K 2 O
ClH2O
Loss of ignition
Insoluble residue
Physical Properties
Specific gravity (g/cm3)
Specific surface (cm2/g)
Setting time (min)
Initial
Final
Soundness (mm)
Mechanical Properties
Strength (MPa)
2 days
7 days
28 days

62.85
19.52
5.36
3.38
1.15
3.36
0.22/0.72
0.0415
3.29
0.24

-

8.78
44.78
11.91
10.31
10.95
3.19/2.04
3.51
-

-

3.14
3810
115
189
1

-

2.90
-

-

28.6
41.3
62.5

-

-

-

Table 2. CEN standard sand gradation [14].
Square mesh size (mm) 0.08 0.16 0.50 1.00 1.60 2.00 Cumulative retained (%) 99 ± 1 87 ± 5 67 ± 5 33 ± 5 7 ± 5 0
Table 3. Mix proportions and fresh properties of mortars.

Cement CEN standard sand Water Limestone, bdolomite powderasalt and
ratio (A) Flow diameter

Replacement ratio of powder

Admixture

g

g

g

g

mass % of cement

mass % of
cement+powder

cm

450

1350

225

0

0

0.8

17.5

427.5

1350

225

22.5

5

0.8

17-18.5

405

1350

225

45

10

0.9

17.3-18.8

2.1. Test Setup and Procedure
Cement mortars were produced according to TS EN 196-1 [14]. The consistency of fresh mortar was determined
by using the flow table. Test specimens were cured further in water.
Compressive and flexural strength tests according to TS EN 196-1 [14], was performed on prism specimens
with dimensions of 40 ⋅ 40 ⋅ 160 mm. 3 specimens were tested each cycles for reference mixture and three
specimens were tested each cycles for other mixtures, and average was reported in this paper. Totally, 105 prism
specimens were produced. Freeze-thaw tests were performed according to ASTM C-666 [15] and 40 cycles was
realized.
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According to the effect variables (replacement ratio (numerical factor), number of cycles (numerical factor) and
aggregate type (categorical factor)), variance analysis of response variables (weight loss, compressive strength
and flexural tensile) were performed using backward elimination method for 10% significance level.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Mortar samples containing limestone, basalt and dolomite powders that 5% and 10% replacement with cement
were production. The samples were subjected to 10, 20, 30 and 40 freeze-thaw cycles. In these cycles,
compression strength, flexural strength and weight loss properties of samples were determined. Depending of
the number of cycles, the variations of the weight loss, compressive strength and flexural strength of samples
are shown in Figure 1, Figure 2 and Figure 3, respectively.

Fig. 1. Variations of weight loss to the number of cycles

Generally, the weight loss is increased as the number of cycles increasing. However, weight loss is decreased
in the samples of BC-10, KC-5, KC10 and DC10 for the 40th cycle. As the increasing of the replacement ratio
the weight loss is increased for the basalt powder and it is decreased for the limestone and dolomite powder.

Fig. 2. Variations of flexural strength to the number of cycles

Any variation is not observed in the flexural strength to the end of the 20 cycles. However, a significant
decrease is observed at the end of the 30 and 40 cycles. Generally, the tensile strength is decreased with
the increasing of the replacement ratio.
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Fig. 3. Variations of compressive strength to the number of cycles

As can be seen in Figure 3, the compressive strength is significantly decreased with the increasing of the number
of cycles and replacement ratio. Especially, decreasing of the compressive strength is high at the end of the 10
cycles.
The results of the analysis of variance and the statistical analysis of the compression strength, flexural strength
and weight loss are given in Tables 3 and Table 4, respectively.
Table 3. Analysis of variance.

ANOVA for Response Surface Reduced Quadratic Model-Weight loss
F
p-value.
Source
Sum of squares df Mean square Value Prob > F
Model
0.18
4 0.044
10.38 < 0.0001
A-Replacement ratio
9.518E-03
1 9.518E-03
2.23
0.1454
B-Number of cycles
0.053
1 0.053
12.49 0.0013
AB
0.068
1 0.068
16.03 0.0004
B2
0.015
1 0.015
3.57
0.0683
Residual
0.13
31 4.268E-03
Corrected total
0.31
35
ANOVA for Response Surface Reduced Cubic Model-Flexural strength
Model
117.05
6 19.51
118.66 < 0.0001
A-Replacement ratio
7.99
1 7.99
48.63 < 0.0001
B-Number of cycles
22.05
1 20.05
134.12 < 0.0001
AB
3.17
1 3.17
19.28 < 0.0001
A2
0.51
1 0.51
3.10
0.0863
B2
18.49
1 18.49
112.44 < 0.0001
A2B
0.66
1 0.66
4.04
0.0516
Residual
6.25
38 0.16
Corrected total
123.30
44
ANOVA for Response Surface Reduced Cubic Model-Compressive strength
Model
1313
6 218.8
22.04
< 0.0001
A-Replacement ratio
56.76
1 56.76
5.718
0.0218
B-Number of cycles
455.9
1 455.9
45.93
< 0.0001
AB
2.811
1 2.811
0.283
0.5977
A2
33.92
1 33.92
3.418
0.0723
B2
275.8
1 275.8
27.79
< 0.0001
AB2
70.42
1 70.42
7.094
0.0113
Residual
377.2
38 9.926
Corrected total
1690
44
Table 4. Statistical analysis.
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Standard
Adjusted RDeviation Mean R-Squared Squared
Weight loss, %
0.065
-0.240
0.573
0.517
Flexural
0.410
6.910
0.949
0.941
strength, MPa
Compressive
3.15
34.44
0.780
0.740
strength, MPa

Prediction RSquared
0.420
0.929

Adequate
Precision
9.711
34.58

0.700

16.60

As can be seen in Table 3, the effect variable rock powder type does not have a significant effect on all response
variables. The A-replacement ratio does not have a significant effect on weight loss. The main term A is included
in the model for the hierarchical model. The main term B and two factor interaction term AB has a significant
effect on weight loss. Regression coefficients of weight loss show the significant difference (0.573-0.517-0.420)
because of the including low-level terms to the model (for the hierarchy).
The main terms A and B, two factor interaction term AB and quadratic term B2 have a significant effect on
flexural strength. The regression coefficients of flexural strength have a similar value (0.949-0.941-0.929). The
main term B and quadratic B2 have a high significant effect (p-value, <0.0001) on compressive strength but A,
A2 and AB2 term have a low significance level (p-value, 0.01, 0.02 and 0.07). The two factor interaction term
AB is included in the model for hierarchical model. Regression coefficients of compressive strength show the
appropriate variability (0.78, 0.740 and 0.70).
Final equations for weight loss, flexural strength and compressive strength in terms of actual factor is given in
Equation 1, Equation 2 and Equation 3, respectively.
2
Weight loss = 0.0179811 − 0.014741 ⋅ A − 0.018165 ⋅ B + 0.0009552 ⋅ AB + 0.0002057 ⋅ B

(1)

2
2
2
Flexural strength = 820.528 − 0.0667 ⋅ A + 0.0722 ⋅ B + 0.00269 ⋅ AB + 0.00554 ⋅ A − 0.00383 ⋅ B − 0.000729 ⋅ A B

(2)

2
2
2
Compressivestrength = 48.76 − 1.984 ⋅ A − 1.205 ⋅ B + 0.078 ⋅ AB + 0.074 ⋅ A + 0.024 ⋅ B − 0.002 ⋅ AB

The contours and 3D plots of the two-level terms are given in Figure 4, Figure 5 and Figure 6.

Fig. 4. Contour graph of AB term for weight loss
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Fig. 5. Contour graph of AB term for flexural strength

Fig. 5. Contour graph of AB term for compressive strength

4. CONCLUSION
The usability of the waste powder materials (limestone, basalt and dolomite) in construction industry as a raw
material is important for sustainable production. Usage of the waste powder materials in the concrete or mortar
by the replacement with the cement is either not causes any variability on the values, or causes decreases on the
values for the mechanical and physical properties of samples.
In this study, effect level of the waste powder type, replacement ratio and number of cycle on the flexural
strength, compressive strength and weight loss properties of mortar samples were determined and the usability
of the waste powder materials in concrete production was investigated. The results suggest that;
•

As the displacement ratio increases, the compressive strength and flexural strength is generally
decreases.

•

As the displacement ratio increases, weight loss is increased for basalt powder but weight loss is
decreased for limestone and dolomite powder.

•

As the number of cycles increases, compression strength and flexural strength is decreased but weight
loss is increased.

•

The effect variable waste powder type does not have a significant effect on the response variables
(compressive strength, flexural strength and weight loss).
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•

The A-replacement ratio does not have a significant effect on weight loss but B and AB terms has a
significant effect level on weight loss. The terms A, B, AB and B2 have a significant effect on the
flexural strength. On the compressive strength, the terms B and B2 have a high significant effect
(pvalue, <0.0001) whereas the terms of A, A2 and AB2 have a low significant effect (p-value, 0.01,
0.02 and 0.07).

•

Regression coefficients of weight loss show a significant difference (0.573-0.517-0.420). The
regression coefficients of the response variables (flexural strength, 0.949-0.941-0.929 and
compressive strength, 0.78-0.740-0.70) show an appropriate variability.

The fact that waste powder materials have no significant effect on response variables is due to the low pozzolanic
character of the waste powder materials.
The models obtained to the response variables are second-order models. According to the different controllable
effect variables, simultaneous optimization of the multiple response variables should be performed using
desirability functions.
Particularly, the variation intervals of the effect variables are significantly change the effect level on the response
variables. For this reason, firstly the optimum variation intervals of effect variables can be determined and then
the real response functions can be obtained for the optimum replacement ratio (waste powder with cement, %)
that will be using in concrete and mortar subjected to freezing-thawing effect.
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