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Abstract

Tire-wheeled vehicles are the most commonly used public transport vehicles in cities around the world. In
Balıkesir city center, all public transport is provided by tire-wheeled vehicles, 48.5% of which are bus (8
meters and over) class. In this study, travel behaviors of passengers using public transportation in Karesi
and Altıeylül districts of Balıkesir city center were examined by using smart card data. A total of 67449
trips carried out by 22473 unique users on 22 bus lines in seven days using smart cards were examined.
There is a significant increase in the number of travels during the peak hours of beginning and ending of
the shift on weekdays. For this reason, it can be argued that public transportation is used more for
transportation between home and business on weekdays. The number of trips during weekend is more
consistent throughout the day. Despite the fact that a large number of trips occur during the day, the
number of frequent travelers being very few indicates that trips for leisure is an important component of
the system. Increased public transportation modes due to new investments planned in the province of
Balıkesir may encourage sparse public transport users to use public transport on an ongoing basis. With
such improvements, urban buses have the potential to contribute much more to the city's public transport
duty.
Keywords: Balıkesir, smart card, public transportation, travel behavior, data mining.

1. GIRIŞ
Dünyanın her yerinde bir çok sektörde kullanılan akıllı kart ücret toplama sistemleri verileri toplu ulaşım
sistemlerinde seyahat davranışı analizi için giderek artan öneme sahip bir kaynaktır. Giderek artarak
kullanılmaya başlanan bu yeni teknoloji kolay ve etkili ücret toplama özelliği sayesinde bir çok kurumun
dikkatini çekmiştir. Kısa sürede farkına varıldığı üzere biniş verileri sayesinde bir çok bilgi elde edilebilmekte
ve bu bilgiler daha konforlu, kaliteli ve ekonomik bir toplu ulaşım elde etmek için elde etmesi çok güç olan
bilgiler sunmaktadır. Akıllı kart verilerinin incelenmesiyle bir çok ayrıntılı istatistik elde edilebilmektedir. Bu
çalışmada Balıkesir kent merkezindeki 22 hat üzerinde inceleme yapılarak toplu ulaşımın gün içindeki
kullanım frekansları incelenmiştir.

2. AKILLI KARTLAR VE KULLANIMI
Akıllı kartlar ilk kez 1968 yılında Dethloff ve Grotrupp tarafından tescillenmiştir [1]. Temel olarak kredi
kartı, SIM kart veya USB Flash Drive boyutuna sahip bir dayanıklı plastik (çoğunlukla Polivinil klorür) ve
bunun üzerindeki veri depolamak, işlemek ve yazmak için tasarlanmış gerekli tüm işlevleri yerine getiren
mikroişlemci çipten oluşmaktadır. Yaygın kullanımı Şekil 1’de görüldüğü üzere kredi kartı ebatındadır ve çip
genellikle 25mm2 ebatını aşmamaktadır [2]. 1990 yılından itibaren internet ve mobil iletişimin hızlı artışıyla
birlikte akıllı kart kullanımı da yaygınlaşmaya başlamıştır [3]. Sağlık, bankacılık, hükümet, insan kaynakları
ve ulaşım gibi bir çok alanda kimlik bilgileri, biometri, fotoğraf, parmakizi, sağlık kaydıta, DNA sonuçları,
din üyelik bilgisi, bankacılık bilgileri, ulaştırma ücretleri ve benzeri kişisel bilgileri saklamada tüm dünyada
yaygın olarak kullanılmaktadır.
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Şekil 1. Temassız akıllı kart örneği

2.1. Toplu Ulaşımda Akıllı Kart
Günümüz ulaşım kurumları akıllı kart teknolojilerini geleneksel manyetik kartlar ve biletler yerine uygun bir
ödeme opsiyonu olarak tercih etmektedirler [3]. Kullanıcı onaylama ve ödeme konusunda güvenilir bir
yöntem olarak görülmektedir. Ücret ya da bilet toplamak zorunda olmayan sürücünün de işini
kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, akıllı kartlar verilerin kalitesini geliştirmiş, ulaşım sistemlerine daha modern bir
görünüm vermiş, yenilikçi ve esnek ücret yapılandırması için yeni fırsatlar sağlamıştır [4].
Bir çok çalışma akıllı kartların toplu ulaşımda kullanımının uzun vadeli maliyet düşürme, fiyatlandırma
seçeneklerinde esneklik, potansiyel bilgi paylaşımı ve daha iyi gelir yönetimi gibi avantajlarının olduğunu
belirtmektedir. Diğer bir yandan ise yüksek uygulama maliyetleri, teknolojik karmaşıklığı ve yavaş sosyal
kabul sorunu muhtemel engeller olarak görülüyor [5].
Türkiye’de ilk olarak Aralık 1994'te İstanbul’da pilot otobüs hatlarında denemelerine başlanan elektronik
bilet uygulaması Akbil, 2 Nisan 1995 günü ilk kez İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.'ye bağlı deniz
otobüslerinde, daha sonra ise İstanbul M1 hafif metro hattı ve bağlantılı çalışan İstanbul Elektrik Tramvay ve
Tünel İşletmeleri hatlarında hizmete sunulmuştur. 1998 yılından itibaren şehrin neredeyse tüm ulaşım ağında
kullanılır olmuştur. 2008 yılında temassıs bir akıllı kart olan İstanbulkart için çalışmalar ve pilot uygulamalar
başlmıştır. 2015 yılında Akbil yerini tamamen temassız akıllı kart uygulaması olan İstanbulkart’a bırakmıştır
[6].
Balıkesir ili, Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde, topraklarının bir kısmı ise Ege Bölgesi'nde
yer alan, hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Türkiye’nin en kalabalık on yedinci şehridir.
Yüz ölçümü 14.583 m² olan Balıkesir ilinin 2016 TÜİK verilerine gore nüfusu 1.196.176 kişidir. İlde km²'ye
82 kişi düşmektedir. Şehir merkezindeki iki ilçe olan Karesi ve Altıeylül ilçelerinin toplam nüfusu 2016
TÜİK verilerine gore 351394 kişidir. 254 kişi/km2 ile Karesi yoğunluğun en fazla olduğu ilçedir.

Şekil 2. Balkart elektronik bilet örneği

Balıkesir ilinde 2006 yılında Şekil 2‘de gösterilen elektronik kart uygulaması Balkart kullanılmaya
başlanmıştır.
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Şekil 3. Balıkesir ilinde kullanılan akıllı kart örnekleri

Temmuz 2015’de 55 il ve ilçede hizmet veren yüklenici firma Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri A.Ş. ile
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı arasında Balıkesir’de
akıllı kart uygulaması için imza atılmıştır. Kasım 2015 tarihinden itibaren Asis Elektronik A.Ş. tarafından
sağlanan AkıllıBilet isimli akıllı kart uygulamasına tümüyle geçiş gerçekleşmiştir.

3. UYGULAMA
Balıkesir kent içi tolu ulaşımının tamamı lastik tekerlekli araçlar ile sağlanmaktadır. 2016 yılının sonu itibari
ile Balıkesir il genelinde 659 Toplu Taşıma aracının tamamında akıllı kart uygulaması bulunmaktadır [7].
Tablo I. Balıkesir ili araç türlerine gore toplu taşıma dağılımı [7]

Adet
8-10 Metre Arası ve 12 Metre Üstü (Otobüs Sınıfı)

318

5-7 Metre Arası (Minibüs Sınıfı)

215

4-5 Metre Arası (Otomobil Sınıfı)

126

Bu çalışmada Balıkesir ili kent merkezine ait 22 kent içi halk otobüsü hattındaki akıllı kart biniş verileri
kullanılmıştır. Her kullanıcının toplu taşıma aracına binişi sırasında validatöre akıllı kartını okutması ile onayı
alan validatörun numarası, araç plakası, toplu taşıma hattı, okutulan akıllı kartın kriptolu ID numarası, kart
tipi, işlem tarihi ve saati kayıt altına alınıp sunucularla paylaşılmaktadır.
Val. No Plaka

İşlem Tarihi İşlem Saati Hat Kodu

Mifare Id

Kart Tipi

459

10 HT 846 14.11.2016

07:05:14

B4 HATTI

B53DA238000000 2

444

10 BF 549 14.11.2016

07:05:15

D1A HATTI E9F56F2F000000

1

422

10 BF 576 14.11.2016

07:05:26

B4A HATTI B44A2359000000

1

458

10 BF 507 14.11.2016

07:05:48

B6 HATTI

4179BECD000000 1

436

10 FE 730 14.11.2016

07:05:50

B1 HATTI

1

462

10 BF 802 14.11.2016

07:05:52

B2 HATTI

A4BF394A000000 1

455

10 BF 561 14.11.2016

07:05:52

B3 HATTI

E53AF718000000

Şekil 4. Akıllı kart validator kayıt verisi örneği
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14.11.2016 ve 20.11.2016 tarihleri arasında 22473 eşsiz kullanıcı tarafından gerçekleşen 67449 biniş verisi bu
çalışmada kullanılmıştır. Veriler ilk olarak işlenebilecek anlamlı ve düzenli sütun ve satırlara ayrılarak Şekil
4’deki gibi düzenlenmiştir.
Biniş verileri hatalı kart okutulması işlemi, sunucu ile iletişim hataları, validatör veya akıllı kart hataları
nedeniyle Şekil 4’de de görülen 436 nolu valitörün kaydetmiş olduğu gibi bozuk veriler kaydedebilmektedir.
Tüm veriler incelendiğinde verilerin hata durumları Tablo II’de verilmiştir.
Tablo II. Akıllı kart verilerinin hatalı kayıt oranları

Geçerli Veri Geçersiz Veri
Adet

59593

7856

Yüzde

88,35%

11,65%

Bu verilerin işlenilmesi ile kullanıcıların seyahat davranışları günlük ve saatlik olarak incelenmiştir. Balıkesir
ilinde Tablo III’de verilen toplam beş farklı sınıf ve ücretlendirme politikalarına sahip kart tipi
bulunmaktadır. Seyahat davranışlarının günlük ve saatlik değişiminin kullanıcı tipine göre değiminin
gözlenmesi amaçlanmaktadır [8]. Toplu taşıma kullanımının kart sınıflarına gore günlük dağılımı Şekil 5’de
verilmiştir.
Tablo III. Kart tipine gore toplam biniş sayıları

Tam Kart İndirimli Kart 60 Yaş Kartı Ücretsiz Kart Tek Kullanımlık Kart
Toplam
Biniş Sayısı

25654

14100

13932

5570

607

Şekil 5. Kart tipine göre günlük biniş dağılımı

4. SONUÇLAR
Akıllı kart biniş verileri incelendiğinde dikkat çeken ilk sonuç gerçekleşen seyahat frekanslarının genel olarak
az oluşudur. Şekil 6’te görüldüğü üzere günlik ortalama 1 veya 2 kez seyahat eden eşsiz kullanıcıların seyahat
sayılarının hafta içi ve hafta sonu farketmeksizin toplamda yüksek oranda olduğu gözlenmiştir. Günde 3 ve
üzeri seyahat gerçekleştiren eşsiz kullanıcı sayılarının az olduğu görülmüştür. Bunun nedenin gerçekleşen
seyahatlerin çoğunluğunun şehir merkezi-ev arasında tek toplu taşıma aracı ile aktarma gerekmeksizin
yapılmış olduğunu söylemek doğru olacaktır. Bu durumun hafta sonu hafta içi arasında korunduğu ve sadece
oransal bir fark yarattığı görülmüştür.
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Şekil 6. Eşsiz kullanıcıların günlük ortalama seyahat frekansı

Biniş verileri günlük olarak incelendiğinde hafta içi ve hafta sonu günlük seyahat sayılarının ortalamala
dağılımı Şekil 7’da verilmiştir.

Şekil 7. Tüm biniş verilerinin hafta içi ve hafta sonu ortalama günlük seyahat dağılımı

Hafta içi mesai başlama ve bitiş saatlerinde pik yapan biniş verisi yoğunluğu beklenen bir sonuçtur. Hafta
sonu genel olarak daha az bir kullanım ve gün içinde daha düzgün bir dağılım gözlenmiştir.

Şekil 8. Tam kart tipi biniş verilerinin hafta içi ve hafta sonu ortalama günlük seyahat dağılımı

Şekil 9. İndirimli kart tipi biniş verilerinin hafta içi ve hafta sonu ortalama günlük seyahat dağılımı
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Şekil 10. 60 yaş kart tipi biniş verilerinin hafta içi ve hafta sonu ortalama günlük seyahat dağılımı

Kart tipine bağlı gün içindeki biniş dağılımlarına bakıldığında ise Şekil 8’de tam kart tipi kullanıcıların gün
içinde mesai başlangıç ve bitişlerinde pik yaparak çoğunlukla aktif oldukları gözlenmiştir. Hafta sonu gün
içine yayılmış bir dağılım gözlenmekle birlikte gün ortasında hafta içi ile benzer miktarda seyahat
gözlenmiştir. Şekil 9’da indirimli kart tipinin gün içindeki biniş dağılımları verilmiştir. Çoğunluğunu
öğrencilerin oluşturduğu bu gurubun çok yoğun olarak ders başlangıç ve bitiş saatlerinde yüksek aktivite
göstermiş olması beklenen bir durumdur. Hafta sonları seyahatlerin gün içine yayıldığı ve görece olarak daha
az seyahat gerçekleştiği gözlenmiştir. Şekil 10’de 60 yaş kart tipine sahip kullanıcıların yapmış oldukları
seyahatlerin düzgün yayılı oluşu ve gün ortasında yoğunluk gösteriyor olması bu seyahatlerin çoğunlukla gezi
amacıyla gerçekleştirildiği söylenebilmektedir.
Gerçekleşen seyahatlerin çoğunlukla ev-iş ve ev-okul arasında gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Gün
içerisinde çok sayıda seyahat gerçekleşiyor olmasına rağmen sık seyahat eden kullanıcıların sayısının çok az
olması gezi amaçlı seyahatlerin sistemin önemli bir bileşeni olduğunu göstermektedir. Balıkesir ilinde
planlanan yeni yatırımlar neticesinde artacak toplu ulaşım modları seyrek toplu taşıma kullanıcılarını sürekli
olarak toplu taşıma kullanmaya teşvik edebilir. Bu gibi iyileştirmeler ile kent içi otobüsleri kentin toplu
taşıma görevine çok daha fazla katkıda bulunma potansiyeline sahiptir.
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Abstract
In this study, the weldability of 12.7 mm thick armor steel produced according to MIL-A-12560 (Class 1),
known as rolled homogeneous armor steel, was investigated. For this purpose, ballistic welding was
applied to the samples according to the specification of 01417-SD-X-12140. Welding operations were
carried out by gas metal arc welding method (MIG). Macro and microstructures of the produced samples
were investigated. The hardness distribution of the weld zone was determined, the mechanical properties
of the joint with the tensile tests and the energy absorbed by the Charpy V notch impact test was
determined.
Keywords: MIL-A-12560, armor steel, gas metal arc welding

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)
Zırh, saldırı durumundan korunmak amacıyla tasarlanmış koruyucu örtü olarak ifade edilmektedir.
Günümüzde ateşli silah ve patlayıcı tehdidine karsı zırh malzemesi olarak çelik ve alüminyum alaşımları,
seramikler, cam ve elyaf takviyeli çeşitli kompozit malzemeler kullanılmaktadır. Ancak en yaygın olarak
kullanılan zırh malzemesi çeliktir. Bunun en temel sebebi çeliklerin sahip olduğu yüksek dayanım, tokluk ve
iyi kaynak edilebilirlik gibi malzeme özellikleridir [1-4].Zırh çelikleri, kolay elde edilebilmesi ve maliyetinin
uygun olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Zırh çeliklerinin yaygın olarak kullanıldığı
alanlardan bazıları; askeri araçlar, tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, obüslerdir. Bu araçların karşı karşıya
kalabileceği bütün tehditlere karşı maksimum dayanımı ve direnci göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca ağır,
ateşli silah teknolojisinin sürekli gelişim göstermesi zırh malzemelerinin de gelişimini gerektirmektedir [57].
Farklı spesifikasyonlara göre üretilmiş zırh çelikleri bulunmaktadır. MIL-A-12560 spesifikasyonuna göre
üretilmiş ve haddelenmiş homojen zırh çeliği olarak bilinen askeri zırh çeliği, tipik olarak kara mayınlarına
veya patlayıcılara karşı korunmada kullanılır. Şoku çok iyi absorbe eder ve bu yüzden şarapnelin asgari
seviyede tutulmasına yardımcı olur [8].
Zırh çeliklerinin kullanıldığı alanlarda farklı tasarımlar için plakaların birleştirilmesine, bunun için ise kaynak
işlemine gereksinim duyulmaktadır. [5, 9] Zırh çelikleri farklı kaynak teknikleri ile birleştirilebilir. İlave
kaynak teli olarak ferritik veya östenitik yapıdaki kaynak telleri kullanılabilmektedir. Ferritik yapıda kaynak
teli kullanılırsa ön tavlama yapılması ve plaka kalınlığına bağlı olarak 75-200 °C çalışma sıcaklığında kaynak
edilmeleri önerilmektedir. Östenitik yapıda kaynak teli veya elektrodu kullanılırsa malzeme en düşük oda
*
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sıcaklığında kaynak edilmelidir. Ancak parça kalınlıklarının 30 mm’den fazla olduğu durumlarda 100-150
°C’ye kadar ön ısıtma işlemi önerilmektedir [1].
Bu çalışmada MIL-A-12560 (Sınıf 1) spesifikasyonuna göre üretilmiş, haddelenmiş homojen zırh çeliği
olarak bilinen 12,7 mm kalınlığında zırh çeliğinin kaynaklanabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla numunelere
01417-SD-X-12140 spesifikasyonuna göre balistik kaynak işlemi uygulanmıştır. Kaynak işlemleri gazaltı ark
kaynak yöntemi (MİG) ile gerçekleştirilmiştir. Üretilen numunelerin makro ve mikro yapıları incelenmiştir.
Kaynak bölgesinin sertlik dağılımı belirlenmiş, uygulanan çekme testi ile mekanik özellikler ve Charpy V
çentik darbe testi ile absorblanan enerji tespit edilmiştir.

2. MATERYAL VE METOT (MATERIAL AND METHOD)
Bu çalışmada 12,7 mm kesit kalınlığında MIL-A-12560 (Sınıf 1) spesifikasyonuna göre üretilmiş
haddelenmiş homojen zırh çeliği, gaz altı ark kaynak tekniği ile birleştirilmiş ve birleştirme metalurjik ve
mekanik olarak incelenmiştir. Esas metalin kimyasal kompozisyonu ve mekanik özellikleri Çizelge 1’de
verilmiştir. Kaynaklı birleştirme işleminde kaynak teli olarak AWS/ASME SFA-5.9 standardına göre ER 307
Si ilave tel tercih edilmiştir. ER 307 Si, zırh çeliklerin kaynaklı birleştirmelerinde kullanılan östenitik
paslanmaz çelik gazaltı ark kaynak telidir [10]. İçerdiği yüksek orandaki silisyum (Si) sayesinde erimiş
kaynak metalinin yüzey gerilimini iyileştirir, ıslatmayı arttırır ve bunun sonucunda kaynak metalinin ana
metale mükemmel bir şekilde yayılması sağlanır [11]. Ayrıca, östenitik paslanmaz çelik kaynak teli
kullanımının kaynak işlemi sonrasında hidrojen kırılganlığı ve çatlak oluşum riskini azalttığı literatürde
belirtilmiştir [12]. Çizelge 2’de ise kaynaklı birleştirme işleminde kullanılan 1,6 mm çapındaki ER 307 AWS
kodlu ilave telin kimyasal kompozisyonu ve mekanik özellikleri görülmektedir. Birleştirme işleminde
koruyucu gaz olarak yüksek saflıkta Argon gazı kullanılmıştır.
Çizelge 1. MIL-A-12560 (Sınıf 1) spesifikasyonuna göre üretilmiş, haddelenmiş homojen zırh çeliği çeliğinin kimyasal ve
mekanik özellikleri

Kimyasal
Özellikler

Mekanik
Özellikler

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

Cu

CE 1

0,213

0,290

0,729

0,007

0,0025

0,493

0,420

0,206

0,020

0,311

Al

Ti

V

Nb

W

B

Pb

Ca

N

CE 2

0,033

0,0418

0,005

0,003

<0,003

0,0010

0,006

0,0026

0,0092

0,504

Akma Dayanımı
(MPa)

Maks. Çekme Dayanımı
(MPa)

Uzama
(%)

Darbe Enerjisi
(-40°C)

1021

1062

13,3

81

Çizelge 2. ER307 Si (AWS/ASME SFA-5.9 ) telin kimyasal kompozisyonu ve mekanik özellikleri

Kimyasal
özellikler

Mekanik
özellikler

C

Si

Mn

Cr

Ni

<0,20

0,65-1,00

4,50 – 7,50

17,00 – 20,00

7,00 – 10,00

Akma
Dayanımı
(MPa)

Çekme
Dayanımı
(MPa)

Uzama

Darbe Enerjisi
(Joule)

>350

560 - 660

>40

(%)

(20°C)
>100

Kaynaklı birleştirme işlemlerinde; zırh çeliği parçaları öncelikle 12,7 mm kesit kalınlığında 200x400 mm
ebatlarında kesilerek kaynak işlemine hazırlanmıştır. Birleştirme işlemlerinde gazaltı ark kaynak yöntemi
tercih edilmiş, parçalar Şekil 1’de ve Şekil 2’de gösterildiği gibi 54° kaynak ağız açısında 3 pasoda
birleştirilmiştir. Kaynak işlemlerinde akım şiddeti 170 A, kaynak gerilimi ise 23 V olarak seçilmiştir.

2286

A Study On Weldability Of Armor Steel Produced According To Mil-A-12560 (Class 1) Specification By Gas Metal Arc
Welding Method
Sinan Aksöz, Alpay Özer, Özgecan Barlay Ergü, Hakan Ada

Şekil 1. a) Kaynak ağzı geometrisi, b) Paso sıralaması

Şekil 2. a. Kaynak işlemleri esnasında pasolar, b. Tamamlanmış kaynak işlemi

Kaynaklı birleştirmenin metalurjik ve mekanik özelliklerini belirleyebilmek için, birleştirilen numunelere
metalografik (makroyapı – mikroyapı) analizler ve mekanik testler (mikrosertlik, çekme, Charpy darbe testi)
uygulanmıştır. Kaynaklı birleştirmelerden alınan numuneler metalografik numune hazırlama kurallarına
uygun olarak zımparalanmış, parlatılmış ve % 5 Nital çözeltisiyle dağlanmıştır. Hazırlanan numunelerin
makro-mikroyapıları optik mikroskop ile incelenmiştir. Çekme testleri EN 895’e (TS 287) göre, Charpy darbe
testleri ASTM E23 ve ASTM A370’e göre gerçekleştirilmiştir. Kaynaklı birleştirmenin bölgesel sertlik
davranışını tespit etmek için, 0,5 kg yük ile Vickers (HV) sertlik türünden ölçümler gerçekleştirilmiştir.

3. DENEYSEL SONUÇLAR
RESULTS AND DISCUSSION)

VE

TARTIŞMA

(EXPERIMENTAL

Şekil 3’te verilen makroyapı fotoğrafı incelendiğinde kaynak bölgesi net bir şekilde görülebilmekte ve ana
malzeme ile kaynak bölgesi birbirinden ayırt edilebilmektedir. Makroyapı fotoğrafında ER 307 Si ilave
telinin kaynak için gerekli birleştirme kabiliyetini sağladığı gözlemlenmiştir. Yine makroyapı görüntüsünde
makro boyutta hataya neden olabilecek çatlak v.b. herhangi bir süreksizliğe rastlanılmamıştır.

Şekil 3. Kaynaklı birleştirmenin makroyapı görüntüsü

Şekil 4’te kaynak bölgesinin mikroyapı fotoğrafları görülmektedir. Şekil 4.a’da ana metal, ısının tesiri
altındaki bölge (ITAB) ve kaynak metali mikroyapısı birlikte verilmiştir. Şekil 4 b-c-d’de ise sırasıyla ana
metal, ITAB ve kaynak metalinin mikroyapıları verilmiştir.
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Şekil 4. a) Ana metal – ITAB – kaynak metali (x50), b) Ana metal (x1000), c) ITAB (iri taneli bölge) (x1000), d) kaynak
metali (x1000) mikroyapı görüntüleri

Şekil 4.a’da hem kaynak bölgesini (kaynak metali ve ITAB), hem de ana malzemeyi x50 büyütmede gösteren
mikroyapı fotoğrafı verilmiştir. Şekil 4 b-c-d’de ise aynı bölgeler daha büyük büyütmelerde (x1000) ayrıntılı
olarak görülmektedir. Şekillerde I numaralı bölge ana malzeme, II numaralı bölge ITAB, III numaralı bölge
ise kaynak metalini göstermektedir. Şekil 4 a ve c’de II numara ile gösterilen bölgeler ITAB’ı göstermektedir.
Şekil 4.a’da II numara ile gösterilen ITAB, koyu ve açık renklerden oluşan farklı iki tane yapısına sahip bir
mikroyapıyı ifade etmektedir. Bunun sebebi kaynak işlemi esnasında ITAB’ın farklı sıcaklık aralıklarına
maruz kalmasıdır [13]. Çeliklerde 1100 ºC kırmızı akkorluğun, beyaz akkorluğa dönüştüğü sıcaklık
düzeyidir. Diğer taraftan çelik bu sıcaklık düzeyinin üzerinde çok, altında ise az eriticidir. Çelik içinde
bulunması muhtemel alaşım elementleri veya kalıntılar bahsedilen sıcaklığın altında çökelmek, ayrışmak ve
tane sınırlarında toplanmak eğilimindedir. Çeliğin tane sınırlarında alaşım elementlerinden oluşan duvar,
tanelerin birbirlerine kaynamalarını önleyebilmektedir. Yani 1100 ºC’nin altında tane büyümesi zayıf
olasılıktır. Şekil 4.a’da kaynak metaline yakın ve koyu renklerden oluşan bölge ITAB’da iri taneli bölge
olarak adlandırılmaktadır. İri taneli bölge kırmızı akkorluğu ifade eden 1100 °C’nin üzerindeki sıcaklıklarda
oluşmaktadır. Normal şartlardaki yavaş soğuma ortamında yüksek sıcaklığın etkisi ile taneler daha iri boyutta
oluşmaktadır. İri taneli bölgenin bir başka özelliği de kaynak dikişi ve çevresinde en fazla martensitin
oluştuğu bölge olmasıdır. Bu nedenle Şekil 4.a’da iri taneli bölgenin hâkim olduğu ergime çizgisine yakın
bölgede (II numaralı bölge), martensit yoğunluğundan dolayı koyu renkli bir mikroyapı görüntüsü elde
edildiği söylenebilir [13].
Yine Şekil 4.a’da II numaralı bölgenin ana malzemeye yakın olan açık renkli kısmı ise uygulanan sıcaklığın
etkisiyle bir nevi homojenleştirme işlemine maruz bırakılan ince taneli bölgeyi anlatmaktadır. İnce taneli
bölge sıcaklığın alt kritik sınır olan 723 ºC’nin üzerine çıktığı, fakat tane büyümesi oluşturacak kadar (1100
ºC üzeri) yükselmediği beyaz akkorluk olarak ifade edilen ana malzeme bölgesidir [13]. Bu bölgede ferrit ve
perlit taneleri kısmen veya tamamen östenite dönüşmüşler, fakat çekirdeklenen yeni taneler büyüme ve
irileşme fırsatını bulamamışlardır. Gerek sıcaklığın nispeten düşük kalması ve gerekse bu sıcaklıkta kalış
süresinin kısalığı ince taneli bir yapının oluşmasına sebep olmuştur. Bu bölgede taneler malzemenin orijinal
tanelerinden de küçüktür ve martensit oluşumu da azdır [13]. Ayrıca maruz kaldığı sıcaklık nedeniyle bu
bölgede bir nevi normalizasyon ısıl işleminin gerçekleştiği söylenebilir [14]. Sonuç olarak bu bölgelerde
taneler homojenleşerek, normalleşmiştir. Şekil 4.a’da ana metale yakın olan ITAB taneleri daha homojen ve
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normalleşmiş tanelerin hâkim olduğu ince taneli ve mikroyapıda açık olarak görülen bölgelerden
oluşmaktadır.
Şekil 4 a ve d’de III numara ile gösterilen bölgeler ise kaynak metalini göstermektedir. Kullanılan ilave telin
östenitik paslanmaz tel (ER 307-Si) olması ve genel yapı çelikleri için tercih edilen dağlayıcı türünün nital
özellikli olması nedeniyle kaynak metalinde mikroyapı görüntüsü elde edilememiştir. Genel olarak paslanmaz
telden müteşekkil kaynak metali ve ITAB’ın iri taneli bölgesini teşkil eden ergime çizgisi incelendiğinde ise
mikroyapısal herhangi bir süreksizliğe rastlanılmamıştır. Mikroyapı görüntülerinden genel olarak paslanmaz
ilave tel elektrodun iyi bir ıslatma ve uygun bir birleşme sağladığı söylenilebilir.
EN 895 (TS 287) standardına uygun olarak hazırlanan çekme test numuneleri şematik olarak Şekil 5’te
verilmiştir. Testlerden elde edilen sonuçlar ise Çizelge 3’teki gibidir. Çekme testlerinde ana malzeme ve
kaynaklı birleştirmelerden alınan numunelerin akma - maksimum çekme dayanım değerleri ve yüzde uzama
değerlerine bakılmıştır. Çekme testlerinde 3'er adet test gerçekleştirilmiş ve testlerin ortalaması alınmıştır.

Şekil 5. EN 895 (TS 287) standardına uygun olarak hazırlanan çekme test numunelerinin şematik gösterimi
Çizelge 3. Çekme testi sonuçları
Numune
No

Akma dayanımı (MPa)

Maks. Çekme Dayanımı (MPa)

Uzama
(%)

Kopma
Bölgesi

1
2

398,14
427,16

485,51
502,24

3,3
2,85

Kaynak
Kaynak

3
Ortalama

407,23
410,84

488,12
491,96

2,72
2,95

Kaynak
Kaynak

Çekme testleri sonucunda elde elden mekanik özelliklerin sayısal değerleri Çizelge 3’te verilmiştir. Ortalama
değerler incelendiğinde akma dayanımı, çekme dayanımı ve % uzama değerlerinin esas metalin sahip olduğu
mekanik özelliklerin oldukça altında olduğu görülmektedir. Değerler büyüklük olarak ilave tel değerlerinin
altında olmasına karşın, ilave tel ile benzerlik göstermektedir. Bu durum çekme test numunelerinde kopmanın
kaynak metalinde gerçekleştiğinin bir göstergesidir (Şekil 6). % uzama değerleri ise beklenenden oldukça
düşük elde edilmiştir. Kopmanın kaynak metalinde olması, çekme testi esnasında boyun vermenin
gerçekleşmemesi ve kaynak metalinin hızlı ergime-katılaşma sürecinden dolayı düşük % uzama değerlerinin
elde edildiği düşünülmektedir.
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Şekil 6. Çekme testleri sonucunda numunelerin görüntüsü.

Kurt ve ark. [5] zırh çeliğinin birleştirilebilirliği üzerine yapmış olduğu benzer bir çalışmada MIL A 46100
spesifikasyonuna göre üretilmiş zırh çeliği ve ER307 Si ilave kaynak teli kullanmışlardır. Bu çalışmada da
mekanik test sonuçlarının olumsuz olduğu, birleştirmelerin kaynak metalinden koptuğu belirtilmiştir.
Buradan dayanım değerleri genel yapı çeliklerinin çok üzerinde olan zırh çeliklerinin, iyi bir ıslatma ve
ergime sağlaması nedeniyle ER307 – Si elektrod ile birleştirilebildiği, makro ve mikroyapısal olarak uygun
bir birleştirme sağlanabildiği, fakat mekanik özellikler açısından kendinden beklenen görevleri yerine
getiremediği söylenilebilir.
Şekil 7’de ise sertlik testi sonuçları grafik olarak verilmiştir. Kaynaklı birleştirmenin sertlik ölçümleri ana
malzeme, ITAB ve kaynak metali bölgelerinden alınan 6’şar adet ölçüm ile gerçekleştirilmiştir.

Şekil 7. Sertlik testi sonuç grafiği

Şekil 7’de verilen sertlik grafiğine bakıldığında, en yüksek sertlik değerleri ITAB’da elde edilirken, en düşük
sertlik değerleri kaynak metalinde elde edilmiştir. Ana metal zırh çeliği özelliği gereği yüksek sertliğe sahip
bir malzemedir [15, 16]. Ana malzemede yaklaşık 370 HV civarında bir sertlik değeri elde edilmiştir. Isının
tesiri altındaki bölgede özellikle iri taneli bölgede yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen ısınma ve soğumaya bağlı
olarak mikroyapıda oluşan martensit fazının, bu bölgede daha yüksek sertlik değerlerinin oluşumuna neden
olduğu düşünülmektedir [13]. Isının tesiri altındaki bölgede yaklaşık 480 Vickers civarında sertlik değerleri
tespit edilmiştir. Kaynak metalinde ise tercih edilen ER 307 Si östenitik paslanmaz tel elektrodun kimyasal
kompozisyonu ve mekanik özelliklerinin neden olduğu bir sertlik düşüşü gözlemlenmiştir. Kaynak metalinde
ölçülen sertlik ise yaklaşık 310 HV değerindedir.
Deneysel çalışmaların son aşamasında ise kaynaklı birleştirilen numunelere Charpy darbe testi uygulanmıştır.
Test için hazırlanan 3 adet numuneye tek taraflı “V” çentikler açılmıştır. Test ile amaçlanan kaynak metalinin
tokluğunu belirlemektir. Bu nedenle test için çentikler kaynak metalinde açılmıştır. Charpy darbe testleri zırh
çelikleri için literatürde belirtildiği gibi -40±1 °C sıcaklıkta gerçekleştirilmiştir [3, 17, 18]. Testler sonucunda
elde edilen Charpy impact darbe enerjisi değerleri Çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelge 4. Charpy darbe (V çentik) testi sonuçları
Numune Alınan Bölge / Test Sıcaklığı
Kaynak metali / -40 °C

Numune No
1
2
3

Ortalama

Darbe Enerjisi (Joule)
73,89
57,91
72,64
68,14

-40 °C’de gerçekleştirilen deneylerin sonuçlarına bakıldığında kaynak metalinde ortalama darbe enerjisi
değerinin 68,14 J olduğu tespit edilmiştir. Literatüre göre MIL-A-12560 (Sınıf 1) spesifikasyonuna göre
üretilmiş haddelenmiş homojen zırh çeliğinin -40 °C’deki darbe enerjisi değerleri 22-88J arasında olduğu
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belirtilmiştir [3, 17, 18]. İlave kaynak teli ve esas metalin oluşturduğu kaynak metalinin darbe enerjisi
açısından beklenilen sonucu sağladığı söylenebilir.

4. SONUÇLAR (RESULTS)
Bu çalışmanın sonuçları aşağıda özetlenmiştir;


Makroyapı ve mikroyapı fotoğraflarından ER 307 Si ilave telinin kaynak için gerekli birleşmeyi
sağladığı ve çatlak v.b. herhangi bir süreksizliğe rastlanılmadığı söylenebilir.



ITAB mikroyapısında, oluşan martensit fazının yoğunluğuna bağlı olarak koyu ve açık renklerden
oluşan farklı iki tane yapısı gözlemlenmiştir. Koyu renkli bölgenin martensit fazının yoğun olduğu
iri taneli bölgeyi, açık renkli bölgenin ise martensit fazının daha az yoğunlukta olduğu (veya
oluşmadığı) homojenleşmiş ve normalleşmiş tanelerden oluşan ince taneli bölgeyi temsil ettiği
söylenebilir.



Çekme testi sonuçları incelendiğinde kaynaklı bağlantının kendinden beklenen mekanik özellikleri
sergileyemediği görülmüştür. Kaynaklı bağlantıdan elde edilen dayanım değerleri ana
malzemenindayanım değerlerinin çok uzağında kalmıştır. İlave tel olarak kullanılan ER307-Si
elektrodun sahip olduğu kimyasal ve mekanik özellikler bu duruma neden olmuştur.



Sertlik grafiğine bakıldığında, en yüksek sertlik değerleri ITAB’da elde edilirken, en düşük sertlik
değerleri kaynak metalinde elde edilmiştir.Isının tesiri altındaki bölgede özellikle iri taneli bölgede
yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen ısınma ve soğumaya bağlı olarak mikroyapıda oluşan martensit
fazının, bu bölgede daha yüksek sertlik değerlerinin oluşumuna neden olduğu söylenilebilir.
Kaynak metalinde ise tercih edilen paslanmaz tel elektrodun neden olduğu bir sertlik düşüşü
gözlemlenmiştir.



-40 °C’de gerçekleştirilen Charpy darbe testleri sonuçlarında kaynak metalinde ortalama darbe
enerjisi değerinin 68,14 J olduğu tespit edilmiştir.MIL-A-12560(Sınıf 1) spesifikasyonuna göre
üretilmiş haddelenmiş homojen zırh çeliğinin -40 °C’deki darbe enerjisi değerleri 22-88J arasında
olduğu düşünülürse, ilave kaynak teli ve esas metalin oluşturduğu kaynak metalinin darbe enerjisi
açısında beklenilen sonucu sağladığı söylenebilir.



Genel olarak; dayanım değerleri genel yapı çeliklerinin çok üzerinde olan zırh çeliklerinin, iyi bir
ıslatma ve ergime sağlaması nedeniyle ER307-Si elektrod ile birleştirilebildiği, makro ve
mikroyapısal olarak uygun bir birleştirme sağlanabildiği, fakat mekanik özellikler açısından
kendinden beklenen görevleri yerine getiremediği tespit edilmiştir.
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Abstract
Photovoltaic (PV) systems convert a part of radiation receiving from sun to electric energy by means of
semiconductors and they storage remaining energy as heat. That heat energy affects system efficiency
negatively and cause declining of performance. PV systems composing with traditional methods are
assembled without spacing to roof and that case causes to extremely warm up of system and serious loss
of efficiency. To prevent these losses, raising an amount from surfaces assembling of panels provides
advantage. In this study, the PV system that was previously carried out as experimental work and
obtained the highest cooling performance at a height of 0.2 m is numerically analyzed as threedimensional by using ANSYS Fluent 15.0 software program and control values are compared with
experimental results. Different radiation intensities, air temperatures and velocities are studied in
experiments and their effects by taking the averages of these variables are evaluated in numerical
analysis. Temperature distributions of PV module are visualized and also surface temperatures of PV are
investigated and compared with experiments. It is seen that the obtained numerical results conform to
experiment with maximum about 4 % deviation.
Keywords: Photovoltaic, PV height, PV efficiency, numerical analysis.

1. GİRİŞ
Günümüz toplumunda enerji hayatın merkezinde bulunmaktadır ve enerjiye olan talep her geçen gün
artmaktadır. Bunun yanı sıra çevreyi korumak da enerji ihtiyacını karşılamak kadar önemli bir konu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yoğun olarak kullanılan fosil
yakıtlar, sınırlı olmaları ve çevreye verdikleri zarar göz önüne alındığında insanoğlunu alternatif enerji
kaynakları bulmaya itmektedir. Bu kaynaklardan en büyük potansiyele sahip olan şüphesiz güneştir fakat bu
enerjiyi kullanmak maliyetli ve zor bir iştir. Güneş enerjisini kullanmanın yollarından biri de Fotovoltaik
(PV) sistemlerdir. Fotovoltaik sistemler bulundukları yapıların elektrik tüketiminin tümü veya bir bölümünü,
sınırlı yenilenebilir olmayan kaynakları tüketmeden güneş enerjisini dönüştürerek karşılayabilen sistemlerdir.
Bu sistemler, elektrik üretirken sera gazı salınımına veya herhangi bir atığın ortaya çıkmasına neden olmayıp
son derece çevreci sistemlerdir. Fotovoltaik sistemlerde panellerin verimi, yaklaşık olarak güneş pili hücre
sıcaklıkları ile ters orantılıdır. Bu nedenle fotovoltaik sistemlerin soğutulmasıyla verim artışının elde edilmesi
arasındaki bağlantı da oldukça açıktır.
Fotovoltaik sistemlerin ısı yönetimi, düşük ve yüksek konsantrasyon sistemleri için önemli bir rol oynar.
Güneş panellerinin genel performansı, PV hücrelerinin çalışma sıcaklığıyla doğrudan ilişkilidir. Fotovoltaik
sistem içine emilen ışınımın bir kısmı elektrik enerjisine dönüşürken arta kalan enerji ısı olarak sistem
sıcaklığını artırmaktadır. Bu artış, açık devre geriliminin düşmesine ve dolayısıyla panel veriminde düşüşe
neden olmaktadır [1-7]. Günümüzde kullanılan PV sistemleri genellikle çatılara boşluk bırakmadan monte
edilmekte ve bu durum panel verimini olumsuz etkilemektedir. Referans [8], sistem sıcaklığının 60-80 oC
artmasının % 20’ ye yakın bir verimlilik kaybına yol açtığını belirtmektedir. PV sistemleri oluşturulurken
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belirli bir aralıkta boşluk bırakmak panelin doğal yollarla soğumasına katkı sağlamaktadır. Referans [9-13],
PV panelin arkası ile çatı arasındaki hava boşluğunun etkilerini incelemişlerdir. Çok büyük boşlukların
yapıların arkasında bırakılmasının doğal taşınımı olumsuz etkilediğini belirlemiş ve PV sistemler için makul
hava boşluklarının 0.1 m ile 0.14 m arasında olacağını hesaplamışlardır. Referans [15]’ de PV ile bütünleşmiş
yapı sistemlerinin performans tahmini için normal işletme hücre sıcaklıklı doğru kurulumun önemi
vurgulanmış ve bina kabuğu ile güneş panelleri arasındaki hava boşluklarının etkisi incelenmiştir. Santimetre
olarak farklı mesafelerden ([16]), minimum 15 cm’lere ([17]) kadar boşluk bırakılmasının etkileri araştırılmış
olmakla optimum mesafe ile ilgili bir uzlaşma sağlanamamıştır. Referans [10-11]’ de hesaplamalı akışkanlar
dinamiği metodu ile farklı güneş ısısı kazançlarına sahip panel uzunlukları ve çatı sahaları aralıklarının hava
boşlukları etkisi beraber incelenmiştir. Çoklu modül kurulumu için minimum 0.12-0.15 m aralık, tekli modül
kurulumu için de minimum 0.14-0.16 m aralık olabileceği hesaplanarak elde edilmiştir. Referans [18]’ de PV
entegreli binalarda hava boşlukları olmaksızın ve 0.1 m hava boşluklu durumları karşılaştırılmıştır. PV
modüllerinin arkasında 0.1 m hava boşluğu bırakılmasının verimi oldukça iyileştirdiğini dinamik simülasyon
yaparak hesaplamışlardır.
Bu çalışmada daha önce deneysel olarak incelenen ve en yüksek verimin 0.2 m yükseklikte bulunan bir güneş
panelinin ([19]) ANSYS Fluent 15.0 bilgisayar programı yardımıyla üç boyutlu sayısal analizi yapılmış olup
kontrol değerleri deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Deneylerde, farklı ışınım
yoğunlukları, hava sıcaklıkları ve hızları incelenmiş ve bu değerlerin etkileri ortalamaları alınarak sayısal
çalışmada değerlendirilmiştir. PV modülünün sıcaklık dağılımları görselleştirilmiş ve ayrıca PV’ nin yüzey
sıcaklıkları incelenmiş ve deneylerden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

2. SAYISAL ANALİZ
Daha önce yapılan deneysel çalışmada bir çatı sistemi simüle edilerek farklı hava boşluklarına sahip 4 adet
mono kristal silisyum fotovoltaik panelinin verim karşılaştırılması yapılmıştır ([19]). Deneyde kullanılan
fotovoltaik paneller nominal gücü 150 Wattlık, mono kristal yapıda 36 serili ve 4×9 hücreli güneş pilleridir.
Her bir hücre 156 x 156 mm boyutlarında olup panelinin boyutları 1483 x 666 x 40 mm, hücre kalınlığı 0.35
mm’dir. ANSYS programı yardımıyla analizi yapılan PV panelinin tasarımı, hava giriş ve çıkış sınırları Şekil
1’de gösterilmektedir. Havanın giriş ve çıkış sıcaklıkları sırasıyla T 1 , T 2 , giriş ve çıkış hızları V 1 , V 2 ile
gösterilmektedir. Panelin üst ve alt kısımları adyabatik olarak kabul edilmiştir. Oklarla gösterilen giriş
kanalına hava belirli bir hızla girmektedir.
Çözümler yapılırken panel altında bulunan 0.2 m boşluktan akan akışkanın kütle akış hızı 0.0025 kg/s olarak
verilmiş olup çıkış basıncı Patm eşit kabul edilmiştir. Panel hücre yoğunluğu 2330 kg/m3, ısı iletkenliği 131
W/m.K ve özgül ısısı 700 J/kg.K olarak alınmıştır. Panelin açık devre gerilimi için sıcaklık katsayısı -0.38
%/oC, kısa devre akımı için sıcaklık katsayısı +0.1 %/oC, maksimum güç için sıcaklık katsayısı -0.47 %/oC
olarak üretici kataloğundan alınmıştır. Sayısal analizde sabah (09:00-13:00) ve öğleden sonra (13:00-17:00)
olmak üzere ortalamaları alınarak kullanılan ve deneysel sonuçlar ile desteklenen hava akış hızı ve güneş
ışınım miktarları Tablo 1’de verilmiştir. Çözüm alınırken eğrisel 608373 düğüm ve 559616 elemandan oluşan
mesh ağ yapısı kullanılmıştır. Akış tipi olarak k-epsilon realizable türbülans modeli dikkate alınmıştır.
Ayrıca, Tablo 2’ de de gösterildiği gibi kullanılan mesh yapısının doğruluğundan emin olmak için mesh
(grid) testi uygulanmış ve dörtgensel tipli 559616 adet elemandan oluşan (Mesh-3) mesh sayısının uygun
olduğuna karar verilmiştir. Aynı zamanda, kullanılan mesh tipi Şekil 2’ de gösterilmektedir.

Şekil 1. PV yükselti ve hava giriş-çıkış kanallarının gösterimi
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Tablo 1. Sayısal analizde kullanılan deneysel sonuç değerleri
Saat

Sıcaklık (oC)

Nem (% RH)

Rüzgar hızı (m/s)

Güneş ışınımı (W/m2)

09:00-10:00

31.4

29.2

1.30

705

10:00-11:00

32.7

32.2

1.00

859

11:00-12:00

36.6

30.5

1.57

961

12:00-13:00

36.9

20.9

1.20

971

13:00-14:00

38.4

15.1

1.06

940

14:00-15:00

38.9

14.2

1.17

833

15:00-16:00

40.2

13.5

0.71

673

16:00-17:00

37.3

9.3

1.64

345

Tablo 2. Mesh sayısına bağlı ortalama panel yüzey sıcaklığının değişimi
Mesh

Mesh sayısı

Düğüm sayısı

Ortalama panel
yüzey sıcaklığı (oC)

Mesh-1

124132

142362

58.21

Mesh-2

277396

307953

57.43

Mesh-3

559616

608373

56.93

Mesh-4

929097

996872

56.77

Şekil 2. Sayısal analizde kullanılan mesh tipi

3. SAYISAL BULGULAR
Şekil 3’ de sabah saatlerinde (09:00-13:00) sayısal analizden elde edilen sıcaklık dağılımları gösterilmektedir.
Şekil 3a’ da görülebileceği gibi havanın kanala giriş yaptığı kısımda panel yüzey sıcaklığı fazla iken çıkışa
doğru panel yüzey sıcaklığı azalmaktadır. Bu durum, sıcaklık dağılımından da açıkça görülebilmektedir.
Panelin perspektif görünüşüne ait sıcaklık dağılımı Şekil 3b’ de görülebilmekte iken Şekil 3c ve Şekil 3d’ de
ise sırasıyla panelin boyuna ve enine kesitlerine ait sıcaklık dağılımları gösterilmektedir. Panelin altından
geçen ortalama olarak 34.4 oC (307.4 K) sıcaklığa sahip hava ile PV hücreleri soğutulmaktadır. Soğuma
sıcaklık dağılımdaki renk dağılımı ile de görülebilmektedir.
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Şekil 3. (09:00-13:00) saatleri arası sıcaklık dağılımları a) panel üst yüzeyi
b) panel persfektif görünüşü c) panelin boyuna kesit d) panelin enine kesiti

Şekil 4’ de sabah saatlerinde (09:00-13.00) ortalama olarak 307.4 K (34.4 oC) sıcaklığındaki havanın 874
W/m2 güneş ışınımı altındaki panelin altından geçerken, panelin boyuna kesiti alınarak girişten çıkışa doğru
PV hücrelerinin sıcaklık değişimleri gösterilmektedir. Şekil 5’ de ise panelin altındaki kanaldan geçerek
paneldeki PV hücrelerinin soğutulmasını sağlayan havanın kanal boyunca sıcaklık değişimi gösterilmektedir.
Şekil 4’ de girişte PV hücreleri ile hava arasındaki sıcaklık farkının en fazla olduğu birinci sıra hücrede (PV
hücre-1) sıcaklık değeri yaklaşık 335 K ile en düşük değerine sahip iken bu değer sıcaklık farkının azalması
ile 4. sıradaki PV hücrelerinde (PV hücre-4) yaklaşık 338.1 K’ e çıkmaktadır.

Şekil 4. (09:00-13:00) saatleri arası dört sıralı PV hücresinin boyuna kesiti boyunca sıcaklık değişimi
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Şekil 5. (09:00-13:00) saatleri arası kanal boyunca havanın sıcaklık değişimi

Şekil 6’ da 13:00-17:00 saatleri arası sırasıyla a) panelin üstünde b) panelin perspektif görüşüne ait c) panelin
boyuna kesitine ve d) panelin enine kesitine ait sıcaklık dağılımları gösterilmektedir. Öğleden sonra güneş
ışınım değerinin (ortalama 747.75 W/m2) azalmasına rağmen havanın sabah saatlerine göre (09.00-13:00)
ısınarak deney yapılan günde sıcaklığının ortalama olarak 311.7 K (38.7 oC) ile daha yüksek olması
sonucunda panel yüzey sıcaklığının daha fazla olduğu sıcaklık dağılımından da görülebilmektedir.

Şekil 6. (13:00-17:00) saatleri arası sıcaklık dağılımları a) panel üst yüzeyi
b) panel perspektif görünüşü c) panelin boyuna kesit d) panelin enine kesiti

Şekil 7’ de dört sıralı PV hücrelerine ait 13:00-17:00 saatleri arası yüzey sıcaklık değişimleri her bir hücre
için gösterilmektedir. Genel itibariyle hava sıcaklığının da artmasıyla sabah saatlerine göre (09.00-13:00) PV
yüzey sıcaklığı artmakla birlikte en düşük PV yüzey sıcaklığına 1. sıradaki PV hücre-1’ de ulaşılmaktadır.
Kanal boyunca hava sıcaklığının da artmasıyla havaya olan ısı transferinin azalması PV yüzey sıcaklığının
artışıyla sonuçlanmaktadır. Şekil 8’ de ise 13:00-17:00 saatleri arası PV hücresi altındaki kanaldan akan
havanın sıcaklık değişimi gösterilmektedir. Kanal boyunca akış halindeki havanın sıcaklığı artarken, PV
hücresinin sıcaklığı ise azalmaktadır. Bununla birlikte, Tablo 3’ de 0.2 m yüksekliğe yerleştirilmiş ve kanal
altından hava geçişi sağlanan PV’ ye ait deneysel ve sayısal olarak elde edilen ortalama yüzey sıcaklık
değerleri gösterilmektedir. Saat 09.00-13:00 arası elde edilen değerlere göre deneysel ve sayısal sonuçlar
arasındaki fark % 3.06 iken bu değer 13:00-17:00 saatleri arası % 3.81’ e çıkmaktadır. Deneysel sonuçlara
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göre oldukça az bir fark ile birbirine yakın çıkan bu sonuçlar, bize sayısal sonuçların kabul edilebileceğini
göstermektedir.

Şekil 7. (13:00-17:00) saatleri arası dört sıralı PV hücresinin boyuna kesiti boyunca sıcaklık değişimi

Şekil 8. (13:00-17:00) saatleri arası kanal boyunca havanın sıcaklık değişimi

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Günümüzde kullanılan PV sistemleri genellikle çatılara boşluk bırakmadan monte edilmektedir ve fotovoltaik
sistem içine emilen ışınımın bir kısmı elektrik enerjisine dönüşürken arta kalan enerji ısı olarak sistem
sıcaklığını artırmaktadır. Bu artış, açık devre geriliminin düşmesine ve dolayısıyla panel veriminde düşüşe
neden olmaktadır. Güneş panellerinin genel performansı, PV hücrelerinin çalışma sıcaklığıyla doğrudan
ilişkilidir.
Bu nedenle, bu çalışmada daha önce deneysel olarak incelenen ve en yüksek verimin 0.2 m yükseklikte elde
edildiği bir güneş panelinin (Referans [19]) ANSYS Fluent 15.0 bilgisayar programı yardımıyla üç boyutlu
sayısal analizi yapılmış olup kontrol değerleri deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
Deneylerde, farklı ışınım yoğunlukları, hava sıcaklıkları ve hızları incelenmiş ve bu değerlerin etkileri
ortalamaları alınarak sayısal çalışmada değerlendirilmiştir. Çalışmada, PV modülünün sıcaklık dağılımları
görselleştirilmiş olup ayrıca PV’ nin yüzey sıcaklıkları incelenmiş ve deneylerden elde edilen sonuçlarla
karşılaştırılmıştır. Soğutma akışkanı olan hava ile panel yüzey sıcaklık farkının en yüksek olduğu birinci
sıradaki PV hücrelerinde daha fazla sıcaklık düşüşü elde edilirken son sıra olan dördüncü sıradaki
hücrelerdeki yüzey sıcaklık düşüşü havanın da ısınmasıyla azalmaktadır. Buna bağlı olarak da kanal boyunca
hava sıcaklığı artmaktadır. Ayrıca, deneysel ve sayısal PV sıcaklık değerleri birbirleriyle karşılaştırıldığında
en fazla % 3.81’ lik sapma ile uyumlu oldukları görülmektedir. Bu nedenle, bundan sonra yapılacak
çalışmalarda ANSYS Fluent programından elde edilecek sonuçların tutarlı olacağı ve bu nedenle dikkate
alınması gerektiği düşünülmektedir.
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Characterization of UHTC materials based on
ZrC/ZrB 2 /SiC/Al 2 O 3 composite
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Abstract
Ultra high temperature ceramics (UHTCs) refer to a class of refractory materials with melting temperatures in
excess of 3000 °C, such as diborides and carbides of transition metals. In particular, the attention has been focused on
zirconium based boride, carbide and nitride materials. They have been widely attractive components for UHTC
composites, because of its excellent properties, such as high melting temperature, high thermal conduction, excellent
mechanical properties.
In the present paper, the processing and the formation of ZrC/ZrB 2 /SiC/Al 2 O 3 ceramic composite was investigated
using zircon, boric acid, carbon and aluminium powders. Metallothermic process is used for manufacturing of advanced
ceramics such as carbide or boride. In this work, aluminothermic method was chosen and the starting composition were
reduced/carburised in presence of argon flow at temperatures between 1200-1500 ˚C for various holding times. The
initial and the obtained samples were analysed using XRD, TG/DTA, SEM, FTIR, particle size analyser etc.
Keywords: UHT ceramics, zirconium carbide, zirconium diboride, silicon carbide

1. INTRODUCTION
There are growing interest on high temperature materials especially on ceramic group materials. These
materials are transition metal nitride, borides and carbides, such as TaC, Hf C, ZrB 2 , TiC, HfB 2 , that are
called as ultra high temperature ceramics (UHTCs)[1-5]. These ceramics have a melting point over 3000 ˚C
and they are stable, can be used at temperature above 2300 ˚C. These ceramics are a class of materials being
considered for aerospace and hypersonic flight vehicles and rocket propulsion for any thermal protection or
structural applications. As indicated above, UHTCs are nitride, borides and carbides which are prepared and
manufactured in composite form.
It is worthy mentioned that, zirconium nitride, carbide, boride ceramics have been attracting increasing
attention over the last decades, due to the combination of excellent thermal, mechanical and electrical
properties[6,7]. These materials are essential and major component in the UHTCs even though there are
significant difficulties in its synthesis and processing methodologies. Formation of ZrO 2 on surface of final
sample displays excellent high thermal protection performance[8,9].
UHTCs based on ZrB 2 , SiC, HfC and TaC are very attractive composite material which can be fully dense
using different methods[1,3,10-17]. A pressureless sintering techniques are very common[10, 11]. Other
methods, such as solid state reaction[12], hot pressing[4], hot izostatik pressing[13], self-propagating hightemperature process[14,15], hot pressed[16], spark plasma sintering[17] have been used densification of
UHTC powders. It is usually processed from carbide forms of Zr, Si, Ta and Hf with addition of borides such
as Zr, Ta, or from oxide sources [18-20].
The present study is aimed to investigate the possible use of zircon for synthesis of zirconium boride, carbide
from zirconia content and SiC phase from the silica content of zircon in presence of graphite and metallic
aluminum powder. Zircon, boric acid, graphite and aluminum powders were used to prepare the desired
*

Corresponding author. Tel.: +90-264-2956491: fax: +90-264-2956421.

E-mail address: aatasoy@sakarya.edu.tr (A. Atasoy).

2300

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
UHTC composition. The initial and the processed samples were characterized using XRD, TG/DTA, SEM,
EDX methods.

2. MATERIALS AND METHODS
Zircon, boric acid, graphite and aluminum powder were used as starting materials. They were mixed together
in presence of zirconia ball according to the overall reaction given below;
2ZrSiO 4 + B 2 O 3 + 4Al + 3C → ZrC + 2SiC + ZrB 2 + 11/3Al 2 O 3

(1)

Stoichiometric carbon was added to obtain the desired phases of the reaction 1. After the homogeneous
mixing operation, 10 g of the mixture was reduced/carburized at temperature between 1300-1500 ˚C in
presence of argon flow.
For characterizations of starting and the obtained samples, XRD, TG/DTA, SEM EDAX and particle size
analyzer were used. The crystalline phases were identified by X-ray diffraction method using a Rigaku
diffractometer. Scanning angle between 10-90˚ (2θ) were used at 40kV with Cu K radiation. The scan rate
was 2/min with a step of 0.02.
Morphology and microstructure of both of the starting and the processed samples were observed by scanning
electron microscope (JOEL). Thermal behaviour experiment of the starting material was carried out on
SETRAM simultaneous thermal analyser.

3. RESULTS AND DISCUSSION
X-ray diffraction pattern of the starting composition was presented in Figure 1. As seen from the figure that
shows quite clear peaks of zircon, boric acid, carbon and aluminum.

Fig. 1. X-ray diffraction patterns of the starting composition.

Table I. Chemical composition of the starting material.
Composition
ZrO 2 SiO 2 B 2 O 3
C
Al

Total

Component (wt(%)

99,98

41,27

20,13 13,42

6,71

18,45

Reduction and boronising temperature are important parameter for the synthesis of ZrC/ZrB 2 /SiC-Al 2 O 3
ceramic composite. A series of the UHTC composite powders were obtained at various temperatures and
holding times. Figure 2 shows XRD patterns of the obtained samples at different temperatures and holding
times. For the lowest reaction temperature of the study which was 1300 ˚C, the aimed reaction phases, ZrC,
ZrB 2 , SiC and Al 2 O 3 were detected, indicating that the aluminothermic reduction/carburizing had occurred
but not fully completed because when increasing holding time to 4 and 6 h the intensity peak of the formed
phases were increased. This results indicate that the process reduces the reaction temperature of
carbide/boride formation. Presence of metallic aluminum reduces the reduction of zircon/boron oxides to
metallic forms and accelerates the carbide and boride phases.
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Fig. 2. X-ray diffraction patterns of the obtained samples processed at different temperature and holding times.

It was known that zircon is stable spinel structure and decomposes to zirconia and silica at temperature
around 1700 ˚C in air atmosphere, according to the binary phase diagram of Zr-Si oxides. It was assumed
that, when a reaction state changes or with a addition of a chemical agent, impurity or reducing metals the
decomposition temperature of the zircon is lowered or the stability of it reduces at lower temperature. Based
on the assumptions, the thermal stability of the starting materials were observed by thermal analysis method.

Fig. 3. TG/DTA of the starting material.

TG/DTA curve of it was presented in Figure 2. TG curve of the sample is quite complex that shows various
weight gaining and loss stages. total weight loss of the sample was 6%. The first weight loss approximately
equal to 4% is very sharp line, was taken place at temperature between 60-250 ˚C which corresponds to the
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dehydration of boric acid in the sample. The sample still undergoes weight losing (around 0.5%) but slowly
up to 1000 ˚C. However, there are small two weight gaining points at 820 ˚C and 1000 ˚C. It again starts
weight losing sharply with a linear slope up to 1120 ˚C. Surprisingly, after this temperature the sample put on
weight at temperatures between 1120-1320 ˚C that is approximately 4%. It is losing nearly 2% weight up to
1420 ˚C. The final TG curve stage is weight gaining that is around 1% up to 1500 ˚C. As explained above, the
TG curve of the sample is quite interesting that the weight losing are related with the dehydration of boric
acid, reduction of oxides to metallic forms and gaining may be explained the formation of carbide/boride
phases of the sample.
DTA curve f the sample also shown n Fig.II. As seen from the curve there are three endothermic peaks and
two exothermic peaks on it. The first endothermic peak corresponds to the dehydration of boric acid that is
polymorphic material. The second endothermic peak was at 650 ˚C that belongs to the melting of the metallic
content in the sample. The biggest endothermic peak is at temperature 1350˚ C. Surprisingly, the samples
shows two exothermic peaks at high temperature, above 1420 ˚C.
Based on this explanation, the generalized and reduction mechanism of the aluminothermic
reduction/carburizing and the formation of zirconium di boride process, and possible reaction in the process
were given at the following part of the study. The process consists of three stages in which occurs
simultaneously. It was assumed that the first stage of the process was the reduction of zircon by the
aluminothermic process: ZrSiO 4 + 4Al → Zr + Si + Al 2 O 3 .
The second stage was the formation of carbides with carbon in the sample: Zr +Si + C → ZrC + 2SiC. The
final stage was the formation of zirconium diboride phase. This stage was assumed that it takes place
separately from the second stage that was occurred higher temperature than the carbide phase: Zr + B →
ZrB 2 .
Possible reactions

Table II. Possible reactions during the process.
Assumed reactions

ZrSiO 4 → ZrO 2 + SiO 2
B 2 O 3 + C → 2B + 3CO
ZrO 2 + 3C → ZrC + 2CO
ZrO 2 + B 2 O 3 + 5C → ZrB 2 + 5CO
SiO 2 + 3C → 2SiC + 2CO

ZrSiO 4 + 4/3Al → Zr + Si + 4/3Al 2 O 3
B 2 O 3 + 2Al → 2B + Al 2 O 3
Zr + 3C → ZrC
Zr + 2B → ZrB 2
Si + C→ SiC

As seen from Table II, under the experimental condition, the right side of the reaction occur at lower
temperature than the left side that are conventional carbothermic reduction of zircon and boron oxide need
very high temperature which was above 1500 ˚C. In the process case, ZrSiO 4 -B 2 O 3 -Al-C system, with
stoichiometric requirement for the overall reaction 1 products. Under the used condition, boron oxide and
metallic aluminum contents were create a liquid state reactions rather than solid-solid states which requires
higher temperature. Boron oxide displays polymorph behavior that has liquid and gas phases under the
experimental conditions[21]. On the other hand, metallic aluminum content of the starting mixture is also
displays a liquid phase at temperature above meting point of it. Aluminum content plays key role in the
process which creates huge amount of heat by the reduction of the oxide content of the initial composition.
The created heat by the exothermic reaction is used for the formation of the desired reaction phases.

Fig. 4. SEM micrograph of the obtained ceramic composite powders at 1300-1500 ˚C for 2 and 4 h holding times.
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Microstructure of the samples were observed using with scanning electron microscope (SEM) that the
obtained micrographs were presented in Figure 4 for the selective samples. As seen from these figures, there
were different contrasts. Depending contrast which are grey(ZrB 2 ), or lighter grey(Al 2 O 2 /ZrC), bright black
(SiC), the present phases can be detected.
Under normal conditions, zircon decomposes to zirconia (ZrO 2 ) and SiO 2 at around 1700 ˚C. Zirconia
displays two forms of monoclinic and tetragonal depending temperature. It was suggested that, the in
presence of metallic aluminum, the decomposition temperature was decreased and thermal behavior of the
zircon changed. In the case of study, any intermediate and stable form of zirconia did not determine and
appear on the X-ray diffraction patterns of the processed samples. This can be explained by the reaction
mechanism of the process that has both of very reactive metallic reducing and carburizing agents in the
system.

Fig. 5. Particle size distribution of the obtained products at 1300 ˚C for 2 h and at 1500 ˚C for 6h holding times.

Figure 5 shows the particle size distribution of the processed sample at different temperature and holding
times. As seen from it there was some differences on the particle size that it has smaller size at higher
temperature than lower one.

4. CONCLUSIONS
In presence of metallic aluminium, the decomposition temperature of zircon was decreased and the metallic
content changes the reaction mechanism of the process from the solid state to liquid one. In the solid state, the
reaction starts at he contact points between the oxide and carbon that the particle size of the reactants play
important role, but the liquid-solid contact pints are much higher than the solid-solid reactions. It was
suggested that, the carbon content was accelerated both of reducing of the oxides during the process. It has
been shown that the aluminothermic reduction and carburization of zircon can be used for the production of
ultra high temperature ceramics such as, zirconium carbide, zirconium diboride matrix compounds. Addition
of the two stable phases at extremely high temperature, under the experimental conditions, SiC and alumina
were obtained. The formation of the boride and carbide of zirconium depends on the reaction temperature
and time that at 1300 ˚C for 2 h these phases were detected in the processed samples.
Further studies must be carried out on the mechanical and the thermal properties of the obtained ceramic
composite powder.
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Abstract
Ti-Ni and Ti-6Al-4V alloys commonly used in biomedical applications have disadvantages due to the
mismatch of elastic modulus between the implant and the bones and presence of toxic elements (Ni, Al,
and V). For this reason, in recent year’s relatively low elastic modulus and non-toxic Ti-Nb based alloys
have been developed. The purpose of this work was to investigate the effect of Nb element on the
microstructure and corrosion behavior of Ti produced by powder injection molding (PIM). According to
the phase/microstructure studies using XRD and SEM, Ti-16Nb alloy is composed of α+β phases and as
Nb content increases, β phase stability increases. For electrochemical corrosion tests, Ti and Ti-16Nb
alloy samples immersed in simulated body fluid (SBF) (7.4pH). Electrochemical impedance spectroscopy
(EIS) and potentiodynamic polarization curves were used to determine the electrochemical corrosion
behavior of Ti and Ti-16Nb alloy. Equivalent circuit analysis has also been performed for quantitative
support. As a result, the addition of %16wt Nb to Ti, corrosion current density decreased from 16µA/cm2
to 3.92µA/cm2 and polarization resistance increased. The presence of Nb increased the stability of oxide
film on the surface of Ti.
Keywords: Ti-Nb alloys, powder injection molding, corrosion, impedance, implant

1. INTRODUCTION
Ti and Ti alloys are the most suitable metallic material for implant applications in terms of mechanical
properties, biocompatibility and corrosion behavior [1-3]. These features are all important for implant
success. Up to date, pure Ti and Ti-6Al-4V alloy have widely used in implant manufacturing [4]. But, ion
release and toxic effects of Al and V elements have been reported in the long term use of the Ti-6Al-4V alloy
[5]. The strength of pure Ti is insufficient for load bearing implant material (hip or knee prosthesis) [6]. Also,
the elastic modulus of Ti and Ti-6Al-4V alloy are higher than that of bone (4-30GPa). This leads to stress
shielding effect resulting in bone resorption and implant loosening [7]. Ti-Nb based alloys without toxic
elements have been developed to reduce these problems. Nb reduces the elastic modules of Ti alloys due to it
is the β phase stabilizing element [8]. In this way, lowering of the elastic modulus of the alloy reduces the
effect of ‘stress shielding effect’ which causes implant loss. Also addition of Nb to Ti alloys increases
corrosion and wear resistance owing to its non-toxicity and formation of stable Nb 2 O 5 oxide on surface of Ti
alloy [9].
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Ti-Nb equilibrium diagram contains two stable phases (α, β) (Fig 1). For the pure Ti, the hexagonal α phase is
stable up to 882°C, the β phase is stable between 882°C to 1670°C. With the addition of β stabilizer elements
such as Nb, Mo, Ta, the α-β transformation temperature (882°C) decreases and β phase stability increases.
Except for these stable phases, αı (hexagonal), αıı (orthorhombic) and ω (hexagonal) metastable phases may
occur depending on the β stabilizer content and heat treatment condition [10]. The β phase has the lowest
elastic modulus among these phases [11].

Fig. 1. Ti-Nb phase diagram [10]

Corrosion resistance is one of the most important features for biomedical applications. Metallic ion release is
dangerous to organism [12]. Due to the presence of oxide film on the surface of Ti based alloys, they show a
certain corrosion resistance. Here, structure and the composition of the oxide layer are effective. The reaction
between surface of implant and chlorine ions in the body environment leads to the degradation. As a result of
this events, an oxide layer is formed on the implant surface due to the alloy composition. It has been reported
in previous studies that TiO 2 and Nb 2 O 5 formed on the surface of Ti-Nb based alloys in SBF solution [13].
Implant production is difficult because of complex fabrication process, high cost and high melting
temperature raw materials (Ti,Nb, Zr, Ta) and associated geometry design constrains. Powder injection
molding (PIM) is an important method for overcoming these problems. With the PIM method, a net shape –
like product is obtained and no plastic forming process is required. Also, high strength and dense products
can be acquire by selecting appropriate production parameters and binder [14-15].
Preliminary studies on PIM Ti-Nb alloys have focused on microstructure and mechanical properties in
general. There are very few studies on the electrochemical behavior of the produced alloy in the body
environment. The purpose of this work is to examine the effect of Nb addition on the electrochemical
properties of PIM Ti. It was observed that the alloy element added in this study chanced the corrosion
behavior of the oxidized surface.

2. MATERIALS and METHODS
The Ti powder (-325 mesh, mean particle size: 32.95µm, supplied by Alfa Aesar) and Nb powder (-325 mesh,
mean particle size: 30.15µm, supplied by Alfa Aesar) were used to manufacture pure Ti and Ti-16Nb (wt%)
alloys.
The feedstock for injection molding was obtained from elemental Ti/Nb powder and polymer binder (%50
vol). The binder system consists of 69 wt% paraffin wax, 20 wt% carnauba wax, 10 wt % polypropylene and
1 wt% stearic acid. Primarily, metal powders were mixed in a turbula mixer for 1 hour. After, mixed
elemental powders blended with the binder system in a specially designed mixer at 190°C for 30 minutes.
Injection temperature, pressure and holding time were selected 140° C, 8MPa and 30s, respectively. Low
molecular weight binders were removed by chemical debinding with heptan at 60°C for 8h. Removal of the
other remaining binders was done by thermal debinding at 200-400-600°C (waiting 2 hours) under the argon
atmosphere (heating rate 2°C/min). Immediately after, pre-sintering carried out at 900°C for 1 h in a argon
atmosphere. Sintering was performed under a vacuum atmosphere (3.4.106mbar) at 1500°C for 4 h to ensure
final strength and density. In the sintering process, 10 °C/min heating rate was used up to 1200 °C and then 5
°C/min heating rate was used between 1200 °C and the sintering temperature. The cooling rate was selected
as 10 °C/min.
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Samples for metallographic examination were prepared by cutting from the cross sections of specimens. Kroll
solution (6 ml nitric acid + 2 ml HF + 92 ml distilled water) was used as etchant. Scanning electron
microscopy (SEM) (Jeol JSM 6060LV) and X-ray diffraction (XRD) (RIGAKU D/Max 2200) were used for
microstructural examination, compositional and phases analysis of sintered samples.
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and potentiodynamic polarization technique were used to
determine the corrosion behavior of sintered samples. For the electrochemical corrosion tests, the surfaces of
the test samples were mechanically polished using SiC papers starting from 120 to 1200 grit. The electrolyte
was SBF (simulated body fluid) solution with 7.4 pH value. The electrochemical experiments were performed
in a traditional three-electrode cell with 0.68cm2 of exposed area in the working electrode. The sample, a
platinum electrode, and a saturated calomel electrode (SCE) were used as a working electrode, a counter
electrode, and a reference electrode, respectively. After the immersion of the test sample in the electrolyte, the
open circuit potential was recorded for 1 h. The A.C. impedance spectra were obtained in the frequency range
of 105–0.01 Hz with an amplitude of 10mV using a CHI instrument. Potantiodynamic polarization tests were
carried out after 1 h exposure to SBF. Potantiodynamic polarization curves were recorded using a scanning
rate 5mV/s from -1.5V to +0.5V (SCE) by Gamry Instrument. In order to obtain quantitative data on EIS
studies, an appropriate model for equivalent circuit quantification were used.

3. RESULTS and DISCUSSION
3.1. Microstructures
Fig. 2 represents the microstructure of Ti-(0, 16)Nb alloy sintered at 1500°C. As seen in XRD analysis of
pure Ti (Fig. 3), the microstructure is formed only α phase (Fig. 2a). Microstructure images of sintered Ti16Nb alloy shows that Nb particles dissolved in Ti matrix and the diffusion between the Ti matrix and the Nb
particles results in the widmanstten α+β matrix (Fig 2b). When the Ti-16Nb alloy cools into the α+β zone, α
phase occurs at the β phase boundary.

Fig. 2. SEM image of a)Ti and b)Ti-16Nb alloy

Fig. 3. XRD results for the Ti and Ti-16Nb alloy

Microstructure image of Ti-(0, 16)Nb alloys are in accordance with the XRD results. Committee on Powder
Diffraction Standards (JPCDS) data cards numbers for α-Ti and β-Ti are 44-1294 and 44-1288, respectively.
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Phase components of pure Ti and Ti-16Nb alloy are confirmed by the Ti-Nb phase diagram. The β grains
occurred during sintering (1500°C) fully convert to α+β lamellar microstructure during cooling. XRD
analysis and microstructures of sintered Ti-(0, 16)Nb alloys are consistent with previous studies of Ti-Nb
alloys[16-17]. Microstructure examination and XRD analysis confirm the β stabilizer effect of Nb.

3.2. Corrosion Behavior in SBF Solution
When contacted with body fluid, metals and alloys suffer from corrosion due to the presence of chlorine ions
and proteins in the body environment [7]. In the majority of today’s metallic implants, the corrosion rate is
very low owing to the formation of passive surface film [18]. The corrosion characteristic of an alloy is
greatly influenced by the presence of passive film and alloy elements on the surface. Fig. 4 shows the change
in open circuit potential (OCP) for Ti-(0, 16)Nb alloys as a function of the exposure time in SBF. As time
progressed, all OCP curves are shifted to the more noble direction, indicating passive film formation and
development. This tendency was observed in most of the Ti based previous studies [19-20]. These passive
oxide layers play an important role in the development of corrosion resistance. Ti-Nb alloys often passive
films consisting of TiO 2 and Nb 2 O 5 [20]. Obtained potential values (-0.52 to -0.20 V) in SBF (7.4pH) are in
the areas of TiO 2 and Nb 2 O 5 oxides of Ti-H 2 O [19] and Nb-H 2 O [21] pourbaix diagrams and this condition
confirms the passive behavior of alloys. Reference [22] reported that after 1 h, OCP values of Ti-22Nb and
Ti-22Nb-6Zr alloys in 0.9% NaCl solution correspond to -0.2V and -0.4V, respectively. Reference [20] stated
that after 3000s, OCP values of Ti-30Nb-xSn alloys are about -0.37V. These OCP values in the literature are
compatible with our study [20].
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Fig. 4. OCP curves of Ti-(0, 16)Nb in the SBF (7.4pH)

Corrosion tests were carried out using the potentiodynamic polarization curves of the pure Ti and Ti-16Nb
alloy (Fig. 5). Corrosion current densities, corrosion rates and corrosion potentials are calculated from the
polarization curves (table 1). As shown in Fig. 5 and table 1, Ti-16Nb alloy has a lower corrosion current
density (3.92µA/cm2) and has a slower corrosion rate (1.705mpy) than that of pure Ti. Also, in tafel curves of
Ti-(0, 16)Nb alloys, the surfaces become passivated after corrosion takes place in the anodic zone, the
corrosion current densities remain approximately constant as the potential increases due to the formation of
oxide films on the surface. According to current density and corrosion rate of these samples; Ti-Nb alloys
exhibit a superior corrosion resistance compared to pure Ti due to the presence of Nb 2 O 5 oxide on the surface
of Ti-16Nb alloy. The addition of Nb increases the surface film passivating property by reducing the
concentration of anion vacancies [7]. The enthalpy of formation of Nb element with oxygen (-1766 kJ/mol) is
much higher than that of Ti (-888.8 kJ/mol), therefore Ti-16Nb alloy is more corrosion resistant than pure Ti
[23]. Studies in the literature have found that the corrosion resistance of Ti-Nb alloys is higher than that Ti
[5].
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Fig. 5. Potentiodynamic polarization curves of Ti-(0, 16)Nb alloys in SBF
Table I. The corrosion parameters of Ti-(0, 16)Nb alloys in SBF
Alloys

E corr
(mV)

Corrosion rate
(mpy)

Beta A
(V/decade)

Beta B
(V/decade)

Ti

Current
density
(µA/cm2)
16

-548

7.026

333.10-3

447,2.10-3

Ti-16Nb

3.92

-487

1.705

725,3.10-3

244,8.10-3

Fig. 6. Electrochemical impedance spectra of the Ti-(0, 16)Nb alloys a)Nyquist, b, c)Bode curves
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To clearly see the effect of Nb addition on corrosion behavior, electrochemical impedance spectrum (EIS)
was carried out for pure Ti and Ti-16Nb alloy in SBF. Fig. 6 shows the Nyquist and Bode curves of Ti-(0,
16)Nb alloys. As in previous Ti alloys works, Nyquist diagrams are seen as incomplete circles for these alloys
[22, 24]. In the Nyquist diagram, an increase in the diameter of the semicircle indicates a more noble
electrochemical behavior. In figure 6, it is seen that the diameter of the semicircle increases with the addition
of Nb, which means that the addition of Nb increases the corrosion resistance of the alloys (Fig. 6a). In the
Wang et. al. study, the impedance values of Ti-22Nb-(0,6) Zr alloys were reported at 1.5.105-3.5.105Ohm.cm2
[22]. In the study of Moraes and colleagues on the Ti-30Nb-xSn alloys, the impedances were similar (1.5.1053.105Ohm.cm2) [20]. These values are close to the Ti-16Nb alloy (3.6.105Ohm.cm2) in our study. For Bode
diagrams; the curves in the high-mid-low frequency ranges correspond to the electrolyte properties (the phase
angle decreases to about 0°C), the passive layer characteristic (phase angle 75-80°C), the interface between
the metal and passive layer, respectively [5]. In the impedance-frequency diagrams, the impedance spectrum
shows a linear slope of about -1 in the low and medium frequency ranges, which characterizes the capacitive
behavior of passive film. Higher impedance and phase angles are related to more noble electrochemical
behavior. According to these explanations; Ti-16Nb alloy exhibits a superior impedance spectrum compared
to pure Ti due to the presence of Nb 2 O 5 oxide on the surface of Ti-16Nb alloy. EIS results confirm the tafel
curves.
The used equivalent circuit model shown in Fig. 7, this model commonly used for the fit of single film layer
on the surface of Ti alloys. R s , R p, Q (or CPE) are electrolyte resistance, resistance of passive film
(polarization resistance) and constant phase element, respectively. The impedance of a constant phase
element is described as Z CPE =1/[Q (Jω)n]. In this formula, ω represents angular frequency. Q is capacitance of
the oxide layer. Exponent n is related to the non-equilibrium current distribution due to the surface roughness
and defects. n can be between -1 to 1. CPE expresses an ideal capacitor for n=1, an ideal resistor for n=0 and
pure inductor n=-1 [25]. As seen in table 2, n values of Ti and Ti-16Nb alloy are 0.7102 and 0.8884
respectively. So, CPE of these samples may not be defined as a ideal capacitor. Table 2 summarizes the
circuit element values for Ti and Ti-16Nb alloy obtained by fitting of impedance experimental data.
Corrosion resistance of Ti-16Nb alloy is higher (1.275.106Ω) than that of pure Ti (8562Ω) owing to it’s
polarization resistance is higher than that of pure Ti.

Fig. 7. Model used to fit the EIS data
Table II. Impedance parameters
Alloys

Rs(Ω)

CPE (Ss-)n

n

Rp(Ω)

Saf Ti

16,52

8,817E-5

0,7102

8562

Ti16 Nb

25,97

2,425E-5

0,8884

1,275E6

3.3. Conclusions
As seen in the OCP curves (fig. 4) and tafel curves (fig. 5), after the Ti and Ti-16Nb alloys are immersed in
SBF, protective oxide films are formed on their surfaces. This formation is important for the corrosion
resistance of the implant material. Due to the formation of Nb 2 O 5 oxide, which is more stable than TiO 2 , the
corrosion resistance of pure Ti is increased as Nb added in SBF. It is also known that Nb addition to Ti alloy
reduces the elastic modulus. When these results are taken into account, Ti-Nb based alloys are more suitable
than pure Ti for selection of implant materials. In further works, not only the mechanical properties and
corrosion resistance will be considered, but also the ossointegration and biocompatibility properties will be
taken into consideration.
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Abstract
In the last decade, there have been many studies in Turkey, especially on the development and
implementation of small hydropower plants (SHPP’s). In the world, the share of SHPP’s potential varies
between 5-10% of the total potential. In many countries, especially China and India, SHPP’s are being
developed to assess the potential for water and fall in the upstream parts of the basins, thus meeting the
energy needs of rural or mountainous regions. In Turkey, the share of HEPP’s less than 10 MW is about
2-3%. However, considering the hydraulics, hydrological and topographical characteristics of our
country, it can be seen that there are a great number of hydroelectric power plants that can be built on
rivers (especially small rivers and streams) which have not been investigated so far in the 26 main river
basins. Therefore, to estimate of the hydroelectric potential of the small rivers and streams, some studies
must be done and some projects which are appropriate both technical and economically should be
recommended. In this study, in order to improve our economy by using our water resources, some studies
of hydroelectric potential and hydropower projects are presented for Sakarya Basin, in Turkey.
Keywords: Abstract, length, sides, conference, authors, heading.

1. GIRIŞ
Türkiye’de ekonomik HES potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalarda, bugüne kadar daha çok
akarsularımızın ana kol ve önemli yan kolları üzerindeki HES imkânları tespit edilmiştir. Bundan böyle
yapılacak çalışmalarda ise, ağırlıklı olarak küçük akarsular üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasında yarar
görülmektedir. Böyle bir çalışma, hem değerlendirilmemiş HES potansiyelinin, hem de özellikle küçük HES
imkânlarının ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır [1,2].
Bu çalışmalar kapsamında, pilot bölge olarak seçilen Sakarya Havzası (Şekil 1) oldukça önemli su
kaynaklarına, ovası ise verimli topraklara ve önemli sanayi kuruluşlarına sahiptir. Sakarya ovasında
sanayileşmenin hızla gelişmesi ve ovanın ulaşım ağı bakımından çok önemli bir noktada olması sebebiyle
Sakarya havzası içinde önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajların başında; Bölgede bulunan sanayi
kuruluşlarının enerji ihtiyaçlarının karşılanması için projeler geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam
edilmektedir.
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Şekil 1. Sakarya havzası ve akım gözlem istasyonlar

Bunların yanı sıra Havzada bulunan su kaynakları ovanın verimliliği için son derece önemlidir. Sakarya
Nehri Türkiye içinde önemli bir su kaynağıdır. Sakarya Nehrinin yanı sıra havzada; Mudurnu Çayı, Dinsiz
Çayı, Çark Suyu, Karasu Deresi gibi çok sayıda önemli su potansiyelleri de mevcuttur [1,2].
Türkiye’nin sınırları içerisinde yer alan su kaynakları göz önüne alındığında, hidroelektrik bakımından
önemli bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Ülke coğrafyası içerisinde yer alan havzalardaki
hidroelektrik potansiyeli araştırılması çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çalışmaların büyük bir
bölümünü küçük akarsu kaynaklarındaki hidroelektrik enerji potansiyellerinin tespiti ve bu akarsular
üzerinde HES projelerinin geliştirilmesi oluşturmaktadır.
Sakarya Nehri ana kollardaki mevcut hidroelektrik potansiyelin, Sarıyar, Yenice ve Gökçekaya barajlarıyla
tam olarak kullanıldığı düşünülürse küçük akarsuların hidroelektrik potansiyellerinin tespitine yönelik bu
araştırmalar son derece önemlidir.
Elektrik İşleri etüt İdaresi (EİE) tarafından yürütülen ve halen devam etmekte olan küçük akarsular
üzerindeki enerji imkânlarına ilişkin ilk etütlerin hazırlanması çalışmalarına Sakarya havzası da dâhil
edilmiş olup bu çalışmalardan 76 tanesi Sakarya havzasına aittir. Her ne kadar da bugüne kadar bu
havzadaki çalışmalarda istenilen sonuçlara ulaşılamamışsa da EİE tarafından yürütülen bu çalışmalarda
Sakarya Havzasında hidroelektrik Enerji potansiyeli olabilecek yerler belirlenmiş olup, hidrometrik ölçümler
ve proje çalışmaları devam etmektedir [1,3].

2. SAKARYA HAVZASINDA HİDROELEKTRİK POTANSİYEL TESPİTİ VE PROJE
ÇALIŞMALARI
Yukarıda belirtildiği gibi ilk etapta, Sakarya Havzasında belirlenen proje sayısı 76 olup, bunlardan birçoğunda
etüt, proje ve inşaat çalışmaları devam etmektedir.
EİE tarafından yapılan bu araştırmaların dışında Sakarya havzasında DSİ ve özel şirket veya kuruluşlar
tarafından etüt, planlama ve proje aşamalarında devam eden hidroelektrik enerji üretim santral projeleri
çalışmaları da mevcuttur.
Sakarya Havzasında EİE tarafından işletilmekte olan ve verisi bulunan istasyon sayısı toplam 58 tane olup
bunların 43 ü kapalıdır. Sakarya Havzası 58.160 km2lik yüzölçümü ile Türkiye’nin büyük su havzalarından
biridir. Havza’ya her yıl ortalama olarak 31.057 milyar m3yağış düşmektedir [1,4,5].
Bir mühendislik çalışması olarak, hidroelektrik potansiyel tespitinde; regresyon analizi, yapay sinir ağları,
bulanık mantık, trend analizi gibi bir çok yöntem kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise matematiksel işlemlere
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ve sayısal analizlere daha çok yer verildiği için trend analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışma için yapılan
literatür çalışmasında, trend analizi ve uygulanmasına ilişkin bir çok bilgi ve esaslar ilgili literatürlerden [611] alınarak bu çalışmaya uygulanmıştır.
Trend analizi uygulanacak olan bu çalışmada, kullanılacak olan akım gözlem istasyonları (AGİ’ler)
aşağıdaki temel kıstasları sağlayacak şekilde seçilmişlerdir.
.
* Veri sayısının istatistik anlamda nicelik bakımından yeterli olan,
* Akım değerlerinin, hazne işletmesinden bağımsız olarak görülebilmesi için baraj çıkış noktasında
bulunmayan,
* Tüm havza alanını temsil etmesi bakımından havza alanında homojen dağılmış olan,
* Gözlem yıllarında kesiklik ve düzensizlik olmayan,
* Güncel trend değerlerini bulmak bakımından günümüze yakın olan ve kesintisiz verileri bulunan
istasyonlar özellikle seçilmiştir (1963-2005).
Bu çerçevede yukarıdaki kriterleri sağladığı görülen (seçilen) 14 adet yan kol veya derede trend analizi
yöntemi ve bu yöntem için de Mann-Kendall ve Spearman’in Rho testlerinin uygulanarak bu yan kol veya
derelerdeki artan veya azalan trendler tespit edilmiş olup ve görülen trendler Tablo I’de verilmiştir.
Yapılan literatür çalışmasında, değişik trend analizlerinde kullanılmış olan Mann-Kendall ve Spearman’in
Rho testlerinin uygulanmasına ilişkin bir çok bilgi ve esaslar ilgili literatürlerden [12-16] alınarak bu
çalışmaya uygulanmıştır.

Tablo I. Seçilen akarsu veya yan kollarda uygulanan mann-kendall ve spearman’in rho testleri sonucu görülen
trendler.
Akarsu Yan Kol
veya Dere Adı

İstasyon veya Mevkii

Porsuk Çayı
Dinsiz Çayı
Sakaya Nehri
Kocasu
Sakaya Nehri
Ankara Çayı
Aladağ Çayı
Mudurnu Çayı
Çark Suyu
Karasu
Karacasu
Bıçkı Deresi
Akçay
Akçay

Beşdeğirmen
Yağbasan
Doğançay
Rüstümköy
Aktaş
Meşecik
Karaköy
Dokurcun
Aşağı Sakarya
Aşağı Sakarya
Karasu Kuyumculu
Aşağı Sakarya
Doğancılar
İkramiye-Sapanca

Mann-Kendall
Spearman'ın Rho
(+ Artan, - Azalan Trend, (+ Artan, - Azalan Trend, 0
0 trend yok)
Trend yok)
(-)
0
(-)
(-)
(-)
0
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

(-)
0
(-)
(-)
(-)
0
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)

Tablo I analiz edildiğinde; (+) trend olarak gözlenen akarsular veya derelerde hidroelektrik enerji
potansiyelinin olduğu sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla söz konusu bu akarsu veya yan kollar için
hidroenerji ve su potansiyeli hesapları yapılarak bu akarsu veya derelerin toplamda kurulu güçleri (MW)ve
yıllık ortalama enerji miktarları (GWh) tespit edilmiştir.
Tablo 1’de yer alan Akçay deresi (İkramiye, Sapanca), Sakarya Büyükşehir, Su ve Kanalizasyon İşler
(SASKİ) tarafından su temini amaçlı kullanılan bir dere olup aynı zamanda; söz konusu dere üzerinde
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve DSI birlikteliği ile bir baraj inşaatı (Akçay Barajı) başlatmış olup, söz
konusu barajın inşaatı devam etmektedir. Ancak; Akçay deresinin diğer yan kollarında halen küçük düşülü
hidroelektrik santraller kurulacak kadar hidro enerji potansiyelleri mevcuttur.
Tablo I’de artan trendleri tespit edilen söz konusu bu akarsu veya yan kollara ait hidroenerji ve su
potansiyeli hesapları aşağıdaki yöntemle [17] yapılmıştır.

3. HİDROELEKTRİK POTANSİYEL HESAPLAMA YÖNTEMİ
Hidroelektrik enerjinin hesaplanmasının değişik yöntemleri vardır. Enerji miktarı en çok suyun debisi ve
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düşü değerine bağlı olduğu için hesap yöntemlerinde genellikle bu iki parametrenin etkin olduğu aşağıdaki
bağıntı kullanılmaktadır.
N=γ*H*Q

(1)

N=Güç(tm/sn)
1 tm/sn= 9,81 Kw = 13,3 BG
γ=Suyun birim hacim ağırlığı
H=Kot Farkı (m)
Q=Debi (m3/sn)
Hidroelektrik santraldeki enerji kaybı oranları;
Türbinde:δtür, Jeneratörde: δjen, Transformatörde: δtrans
Olarak alındığında:
δtür, δjen, δtrans =0,85 oranında santralde güç kaybı oluşur.
Bundan dolayı;
N=γ*H*Q » N=9,81*H*Q*0,85 » N=8*H*Q olarak hesaplanır.

(2)

Su kaynağı potansiyeli hesabında;
Nbrüt=8*Hort*Qort
Ebrüt = Nbrüt * 24*365
Nbrüt = Su kaynağının brüt gücü (kW)
Hort = Havzanın ortalama kotu (m)
Qort = Su kaynağının ortalama debisi (m3/sn),
Ebrüt = Su kaynağının brüt enerjisi (kWh)
Hort karelaj yöntemi ile hesaplanmıştır. Hort hesaplanırken DSİ’nin 1/25000’lik haritaları kullanılmıştır.
İlk olarak akarsuyun güzergâhı ve bu güzergâh üzerindeki paftalar birleştirilerek havza alanı tespit
edilmiştir. Daha sonra paftalar üzerindeki 2cm*2cm ebadındaki kareler dörde ayrılarak her bir karenin
ortalama kotu bulunmuştur. Membadan mansaba kadar bulunan tüm karelerin ortalama kotları toplanıp
kare sayısına bölünerek ortalama kot hesaplanmıştır [17].
Yukarıdaki yöntemle yapılan hesaplamalar neticesinde Tablo 1’de artan trendleri verilen akarsu veya dereler
için toplam da yaklaşık olarak 500 MW kurulu güç ve yıllık ortalama 950 GWh enerji tespit edilmiştir.
Tespit edilen bu enerji miktarı bir havza veya bölge için hiçte küçümsenecek bir miktar değildir. Tam tersine
mutlaka değerlendirilerek bölge ve ülke ekonomisine kazandırılacak bir miktardır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Sakarya Havzası’ndaki hidro enerji potansiyelini tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada, söz konusu havzadaki
sekiz akım gözlem istasyonuna ait yıllık ortalama akım değerleri kullanılarak parametrik olmayan MannKendall ve Spearman’ın Rho testleri yardımıyla trend analizi yapılmıştır ve sonuçta her iki testin de anlamlı
bir trend oluşturdukları görülmüştür. Dolayısıyla, buradan da Sakarya Havzası’ndaki akarsularda (özellikle
yan kollarda ve küçük akarsularda) halen gerek teknik ve gerekse ekonomik olarak değerlendirilmesi gereken
bir potansiyelin olduğu gözlenmiştir.
Bu durumda, yapılan çalışmalardan da anlaşılacağı gibi trend analizini yöntemini kullanılarak; akarsuların
akım debilerini ve bu debileri de kullanarak hidroelektrik enerji potansiyellerini tahmin etmenin mümkün
olabildiği sonucuna varılmıştır.
Türkiye’de elektrik enerjisi üretiminde önemli bir yeri olan hidroelektrik üretimi, Türkiye’de 26 ana
havzada gerçekleştirilmektedir. Bu havzalardan biri olan “Sakarya Havzası” Türkiye’nin ulaşım, sanayi,
endüstri, tarım vb. birçok alanda önemli bir bölgesi olmanın yanı sıra su kaynakları bakımından da önemli bir
zenginliğe sahiptir.
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Bölgenin sanayi yapısı da göz önüne alındığında, bu bölgede enerjiye olan ihtiyacın çok fazla olduğu
açıkça görülmektedir. Bu nedenle Sakarya havzasında yapılan HES çalışmaları arttırılmalı ve bu
çalışmalar desteklenmelidir.
Ancak bu destek; Sakarya Nehri’nin ana kollarındaki HES potansiyelinin tamamına yakın bir bölümünün
kullanıldığı dikkate alındığında, yan kollara ve küçük akarsulara doğru kaydırılmalıdır.
Yan kollar ve küçük akarsular üzerinde kurulacak olan Küçük Hidroelektrik Santrallerle elde edilecek olan
hidroelektrik enerji, çok büyük değerlerde olmasa da, ülke ve özellikle de bölge ekonomisine önemli
bir katkı sağlayacaktır. Bu sebeple bu tip küçük hidroelektrik santrallerin sayılarının arttırılması kaçınılmaz
bir durumdur.
Küçük hidroelektrik tesisler, özellikle meteorolojik ve topoğrafik şartları sebebiyle büyük bir potansiyele
sahip olan ve bu potansiyeli ise ekonomik olarak kolaylıkla geliştirilebilecek olan Sakarya Havzasında
oldukça kıymetli bir kaynaktır. Bu potansiyelin kullanılmasıyla, işsizliğin daha fazla olduğu kırsal kesimlerde
yaşayan insanların ekonomik durumlarının iyileştirilmesine ve özelde bu bölgenin genelde ise ülkenin
kalkınmasına önemli katkılar sağlayacaktır. Dolayısıyla, devlet tarafından yapılan çalışmaların yanı sıra,
bu konuda özel firmaların yaptığı çalışmaların da mutlaka desteklenmesi gerekir.
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Abstract
In this study, we aimed to investigate the contribution of the infill walls to the reinforced concrete structures. For this
purpose, three, five and seven storeys reinforced concrete structures were modelled. These models were designed in three
different types. In the first model, there are not any infill walls at the storeys. The second model have infill walls except the
first story. In the third model, all storeys have infill walls. In the reinforced concrete models, infill walls were generated as
equivalent compression strut. Linear analysis method was used for the analysis. Interstory drifts and displacement values
of the models were investigated after the analysis. SAP2000 finite element program was used for the solutions.
Keywords: Reinforced concrete structures, infill walls, equivalent compression strut.

1. INTRODUCTION
Infill walls are used in the vertical plane to determine usage of inner parts of structural systems. These walls
that utilize in the inner and outer parts of reinforced concrete structures are building elements that divide the
structure from the external environment and allow the creation of different areas. In Turkey, the effect of
infill walls on the building behaviour is generally ignored. Because the design of models that analyse the
contribution of infill walls is more difficult. On the other hand, although the contribution of these elements to
the capacity and energy absorption of the structure is known, it is preferred to remain on the safe side in
analysis.
The initial study on building system behavior during an earthquake and the measures that need to be taken
against these behavior was conducted by Polyakov [1] in 1956. Later on, various studies were conducted to
determine the contribution of infill walls to the performance of reinforced concrete buildings. For this
purpose, structures that were designed in accordance with the Turkish Earthquake Regulations were analyzed
by modeling with including and not including infill walls in the model [2]. In the structural system, it was
observed that the infill walls receive some of the shear force at story level [3,4].
In this study, the infill walls were defined as equivalent compression strut and the effect of infill walls in
reinforced concrete structures were investigated in terms of displacement and interstory drifts. The analysis
results were evaluated by linear elastic calculation method.
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2. MODELING OF BUILDING MODELS
To perform performance evaluation, three-storey, five-storey and seven-storey reinforced concrete frame
structures were modeled. These structures had two spans on both directions; 4 m in the x direction and 5 m in
the y direction (Figure 1). The story heights were taken as 3 m.

A

C

5m

2

5m

3

B

y

1

x
4m

4m

Figure 1. Story plan

Reinforced concrete frame models were designed with three different storey number, including three, five and
seven storeys (Figures. 2, 3 and 4). In the first model, there were no infill walls on the storeys. The second
model included infill walls except the first story. In the third model, all storeys had infill walls. Structures
model was created with SAP2000 finite element program. The infill walls in the frame were defined as
equivalent compression strut and the results were evaluated by linear elastic calculation method. C25 concrete
class and S420 reinforcing steel class was selected. It was assumed that the structures is located on seconddegree earthquake zone. The building importance factor and local site class was assumed as I = 1.0 and Z2,
respectively. The structural system behaviour factor R was taken as 8.
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Figure 2. Three-storey reinforced concrete frame model
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Figure 3. Five-storey reinforced concrete frame model
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Figure 4. Seven-storey reinforced concrete frame model

50 cm

40 cm

The column dimensions were 40x40 cm and the beam dimensions were 25x50 cm. The cross sections were
given in Figure 5. In addition, the values of the stirrup spacing were calculated separately for the mid zone
and the confinement zone of the columns.

40 cm

25 cm

Figure 5. Column and beam sections

2.1. Comparison of Displacement Values of Building Models
As a result of analysis that was conducted on all modeled frames, displacement values of the storey for three
types building models are presented in Tables 1, 2 and 3. The graphical comparison of these displacement
values is shown in Figures 6, 7 and 8.
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Displacement (cm)

Table 1. Displacement values of three-storey frame models
Storeys

First model (cm)

Second model (cm)

Third model (cm)

1
2
3

0.031
0.068
0.092

0.020
0.034
0.051

0.017
0.034
0.052

0.100
0.090
0.080
0.070
0.060
0.050
0.040
0.030
0.020
0.010
0.000

First Model
Second Model
Third Model

0

1

2

3

4

Storeys

Figure 6. Comparison of displacement values of three-storey frame models

Table 2. Displacement values of five-storey frame models
Storeys

First model (cm)

Second model (cm)

Third model (cm)

1
2
3
4
5

0.144
0.343
0.523
0.653
0.720

0.177
0.221
0.312
0.377
0.415

0.084
0.187
0.279
0.343
0.376

Figure 7. Comparison of displacement values of five-storey frame models
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Table 3. Displacement values of seven-storey frame models
Storeys

First model (cm)

Second model (cm)

Third model (cm)

1
2
3
4
5
6
7

0.263
0.635
0.996
1.308
1.543
1.694
1.77

0.221
0.420
0.602
0.758
0.876
0.952
0.998

0.151
0.341
0.523
0.678
0.796
0.871
0.917

Figure 8. Comparison of displacement values of seven-storey frame models

2.2. Comparison of the Interstory Drifts Ratio of Building Models
As a result of analysis that was conducted on all modelled frames, interstory drifts values of the storey for
three types building models are presented in Tables 4, 5 and 6. The graphical comparison of these interstory
drifts values is shown in Figures 9, 10 and 11.

Table 4. Interstory drifts values of three-storey frame models
Storeys

1

2

3

First model
Second model
Third model

0.0065
0.0065
0.0056

0.0047
0.0047
0.0054

0.0048
0.0058
0.0048
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Figure 9. Comparison of interstory drifts values of three-storey frame models

Table 5. Interstory drifts values of five-storey frame models
Storeys

1

2

3

4

5

First model
Second model
Third model

0.048
0.048
0.027

0.068
0.068
0.034

0.058
0.058
0.031

0.043
0.043
0.021

0.022
0.022
0.011

Figure 10. Comparison of interstory drifts values of five-storey frame models

Table 6. Interstory drifts values of seven-storey frame models
Storeys

1

2

3

4

5

6

7

First model
Second model
Third model

0.087
0.073
0.050

0.124
0.066
0.063

0.120
0.060
0.060

0.104
0.052
0.051

0.078
0.039
0.039

0.050
0.025
0.025

0.025
0.015
0.015
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Figure 11. Comparison of interstory drifts values of seven-storey frame models

CONCLUSIONS
In this study, the effect of infill walls in reinforced concrete structures were investigated in terms of
displacement and interstory drifts. For this purpose, three different models with different number of stories
was modelled. According to the analyses results, the displacement value of the third model was less than
displacement value of the first and second model. The displacement value of the first model was higher than
the displacement value of the second model. The interstory drifts values were also compared for all storeys.
The maximum interstory drifts values occurred in the first model. When the values of the first storeys
interstory drifts were compared, the second model was approximately 28% higher than the third model. Also,
interstory drifts values of the first model was approximately 23% higher than the second model. Analysis
results demonstrated that the infill walls reduce the displacement and interstory drifts values.
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Abstract
Today, gastric cancer is one of the most common type of cancer which causes death. For this reason, this
study has used pattern recognition techniques to assess the survival of gastric cancer patients. In the
study, 23 features of 187 patients who were operated and non- metastatic were collected from Ankara
Numune Training and Research Hospital General Surgery Clinic between December 2003 and January
2015. These features include age, sex, location of the tumor, pathologic features of the tumor, Lauren
classification type, tumor invasion depth, differentiation, tumor size, lymphovascular invasion, total
lymph nodes removed, number of pathologic lymph nodes removed, node size, T phase, N phase, stage
(AJCC 7th version), operation type, lymph node dissection type, lymph node ratio, Lodds group, Lodds
numerical group, Lymph node ratio group and N score. The survival analysis of the cancer patients was
classified by naive bayes, support vector machines (SVM), linear discriminant analysis (LDA), and knearest neighbor methods. Receiver Operating Characteristics (ROC) such as sensitivity, specificity,
accuracy and area under of ROC (AUC) are used to evaluate the classifiers. The SVM classifier obtained
the best performance results in survival analysis of gastric cancer compared to other classifiers. The
specificity, sensitivity, accuracy and AUC values of SVM classifier are found as 0.8156, 0.8073, 0.7857
and 0.8073 with respectively.
Keywords: Gastric cancer, survival analysis, pattern recognition techniques, support vector machines.

1. GİRİŞ
Günümüzde, mide kanseri en sık görülen beşinci ve 2015 verilerine göre ölümle sonuçlanan dördüncü en
yaygın kanser türüdür [1-2]. Dünya üzerinde en yüksek oranda Kore Cumhuriyeti, ardından Japonya ve
Moğolistan’ da görülmektedir [1]. Türkiye’de ise kadınlarda ikinci, erkeklerde üçüncü en sık görülen kanser
türüdür [3]. Mide kanseri vakalarının % 71’ i gelişmiş ülkelerde görülmektedir. Bu çalışmanın da konusu olan
ameliyat edilmiş farklı evrelerdeki mide kanseri hastalarının 5 yıllık sağ kalım oranı ise % 4 ile % 72 arasında
değişmektedir ve bu değer Amerika’da ortalama olarak % 29’ dur [4-5-6].
Tıpta sağ kalım analizi, hastalıkların sebep olduğu ölüm riskleri ve hastaların tedavisinde kullanılan
yöntemlerin sebep olduğu riskleri değerlendirmede kullanılmaktadır. Sağ kalım analizi ile hastalığın tedavi
sonrasında tekrar ortaya çıkma süresinin ya da hastaların ortalama yaşam süresinin tahmini amaçlanmaktadır.
Böylelikle hastalıklar için etkili olan tedavilerin belirlenmesi mümkün olabilmektedir [6-7]. Sağ kalım
analizinde başlangıç zamanı, ölçülen zaman ve sonlandırma zamanı önemli olan üç parametredir. Başlangıç
zamanı rassal olarak belirlenebilir ancak her birey için bu değer aynı olmalıdır. Zaman ölçümünde gün, ay ya
da yıl gibi belirli bir ölçek kullanılmalıdır. Sonlandırma zamanında ise hastaların ölümü, hastalığın
nüksetmesi, kanserin metastaz yapması ya da tedavi sonucunu gösteren her hangi bir olay belirlenmelidir.
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Sağ kalım analizleri, parametrik, parametrik olmayan ve yarı parametrik yöntemler ile gerçekleştirilir.
Analizde incelenen verilerin dağılımı genellikle simetrik olmadığından parametrik olmayan yöntemler yaygın
olarak kullanılmaktadır. Yaşam tablosu analizi ve Kaplan-Meier analizi en çok kullanılan parametrik olmayan
yöntemlerdir. Yaşam tablosu analizi ile farklı zaman aralıklarına göre sağ kalma incelenir. Bu yöntemde, hem
zaman aralıklarının belirlenmesi analizciler için zordur hem de kullanılan örnek sayısı 100’den fazla
olmalıdır. Kaplan Meier analizi ise belirli zaman aralıklarında değil her bir örneğe ait zaman üzerinde
inceleme yapmaktadır ve daha küçük örnek kümelerinde de çalışmaktadır [7].
Sağ kalım analizlerinde kullanılan verilerin karmaşıklığı arttıkça hem istatistiksel dağılımı hem de bu
verilerin sağ kalım ile ilişkisini belirlemek güçleşmektedir. Bu sebeple, literatürde yapay sinir ağları (YSA), k
en yakın komşu (K-Nearest Neighbor, K-NN), destek vektör makineleri (DVM), karar ağaçları, bayes gibi
farklı örüntü tanıma teknikleri de sağ kalım analizi için önerilmiştir [8-19].
Biglarian ve arkadaşları sağ kalım analizi için farklı YSA modellerini benzetim verileri üzerinde test
etmişlerdir. Ancak model karşılaştırmada sadece hataların karesinin ortalaması değeri kullanılmıştır [8].
Zhang ve arkadaşları yaptıkları çalışmada naif bayes, karar ağaçları ve diğer parametrik olmayan yöntemler
ile gerçek akciğer kanseri ve böbrek hücresi verileri üzerinde sağ kalım analizi gerçekleştirmiştir. Naif bayes
ve karar ağaçları modelleri daha başarılı sonuçlar elde etmiştir [9]. Shiao ve arkadaşları sentetik ve 4 farklı
gerçek veri seti üzerinde sağ kalım analizi için DVM tabanlı algoritma ile geleneksel sağ kalım yöntemlerini
kullanmışlardır. Veri seti içerisinde sağ olan kişi sayısı arttıkça DVM tabanlı yaklaşımların daha başarılı
olduğunu ortaya koymuşlardır [10].
Literatürde hastaların sağ kalım süresinin belirlenmesi dışında, hastaların sağ olup olmadıklarını sınıflandıran
ve bu duruma hangi özniteliklerin sebep olduğunu ortaya koyan örüntü tanıma tekniklerini kullanan
çalışmalarda mevcuttur. Kourou ve arkadaşlarının yaptığı tarama yayınına göre literatürde akciğer, meme
kanseri, ağız kanseri veri setleri üzerinde YSA, DVM, karar ağaçları, graf tabanlı SSL algoritmaları ile
analizler yapılmıştır. İncelenen çalışmaların doğruluk oranları %71 ile % 98 aralığında farklılık göstermiştir
[11]. Rosado ve arkadaşları ağız kanseri veri setinde DVM ile yaptıkları sağ kalım analizinde doğruluk
oranını %98,55 olarak bulmuşlardır [12]. Xu ve arkadaşları ise meme kanseri gen veri seti üzerinde DVM
tabanlı özyinelemeli öznitelik eleme algoritması kullanmışlardır. Algoritmanın doğruluk oranı %97,0
olmuştur [13]. Benzer şekilde Delen ve arkadaşları aynı meme kanseri veri setini YSA, C5 karar ağacı ve
lojistik regresyon yöntemleri ile analiz etmiştir. C5 algoritmasının doğruluk değeri ise %93,6 olarak elde
edilmiştir [14]. Bellaachia ve Guven yaptıkları çalışmada aynı veri setini Naif Bayes, YSA ve C4.5 karar
ağacı algoritması ile analiz etmişlerdir. C4.5 algoritmasının doğruluk değeri % 86,7 olarak bulunmuştur [15].
Aynı veri seti üzerinde yapılan diğer bir çalışma da ise Endo ve arkadaşları 7 farklı algoritma (YSA, naif
bayes, bayes ağları, bayes karar ağacı, ID3 karar ağacı, J48 karar ağacı ve lojistik regresyon (LR)
kullanmışlardır. LR %85,8 olan en yüksek doğruluk değerini elde etmiştir [16].
Peng ve arkadaşları 189 prostat kanseri hastasına ait gen veri seti üzerinde K-NN yöntemini kullanarak sağ
kalım durumuna etki eden genleri belirlemeye çalışmıştır [17]. Chen ve arkadaşlarının akciğer kanseri
hastalarına ait gen veri seti üzerinde oluşturdukları YSA modelinin doğruluk değeri %83,0 olmuştur [18].
Bu çalışmaya benzer şekilde, Zhu ve arkadaşları ise mide kanseri hastalarının sağ olup olmama durumlarını
analiz etmişlerdir. Geliştirilen YSA modelinin doğruluk oranı %85,3 ve eğri altında kalan (AUC) değeri ise
%89,1’ dır [19]. Ancak diğer ROC istatistiği değerleri çalışmada verilmemiştir.
Bu çalışmada da, günümüzde sık görülen ve ölümcül kanser türlerinden biri olan mide kanseri hastalarının
ameliyat sonrasında sağ olup olmama durumlarının hastalara ait patolojik ve klinik veriler, ameliyat notları ve
ameliyat sonrasında takip sürecinde elde edilen veriler ile sınıflandırılması amaçlanmıştır. Aynı zamanda
çalışmada, literatürde medikal verilerin sınıflandırılmasında sıkça kullanılan naif bayes, K-NN, DVM ve
doğrusal ayırt eden analizi (DAA) gibi yöntemlerin sağ kalım analizinde kullanılıp kullanılamayacağının
belirlenmesi hedeflenmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde materyal ve yöntem, üçüncü bölümde elde edilen sonuçlar ve son bölümde
tartışma aktarılmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. Veri Seti Özellikleri
Bu çalışmada kullanılan veri seti, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ nde
Aralık 2003 ile Ocak 2015 yılları arasında ameliyat edilen ve metastatik olmayan 187 mide kanseri hastasına
ait 23 farklı özniteliği içermektedir. Uzmanlarca seçilen ve sınıflandırıcıların girişleri olarak kullanılan bu
öznitelikler; yaş, cinsiyet, tümör yeri, tümörün patolojik özellikleri, Lauren sınıflama tipi, tümör invazyon
derinliği, diferansiyason, tümör boyutu, lenfovaskuler invazyon, çıkartılan toplam lenf nodu sayısı, çıkartılan
patolojik lenf nodu sayısı, çıkartılan patolojik olmayan lenf nodu sayısı, lenf nodu boyut, T evresi, N evresi,
evre (AJCC 7. Versiyon), operasyon tipi, lenf nodu diseksiyon şekli, lenf nodu oranı, Lodds grup, Lodds
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sayısal, Lenf nodu oranı grubu ve N skorudur. Verilerin 9 tanesi sürekli diğerleri kategorik olarak
tanımlanmıştır. Sınıflandırıcıların çıkışı ise hastaların verilerin elde edildiği süre boyunca sağ olup olmama
durumudur.
Hastaların hayatta olup olmadıkları ile ilgili bilgiler Nüfus Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde elde edilmiştir
[6]. Buna göre, verilerin elde edildiği 2003-2015 yılları arasında 79 hasta sağ iken 108 hasta sağ değildir.
Veri setinin % 70’ i sınıflandırıcıları eğitmek için, % 30’ u ise sınıflandırıcıların oluşturduğu modelleri test
etmek için ayrılmıştır. Tüm analizler MATLAB platformunda gerçekleştirilmiştir.

2.2. Kullanılan Yöntemler
Bu çalışmada, mide kanseri hastalarının sağ kalım analizi, literatürdeki çalışmalara paralel olarak naif bayes,
destek vektör makineleri (DVM), doğrusal ayırt eden analizi (DAA), k- en yakın komşu sınıflandırma
yöntemleri ile incelenmiştir. Sınıflandırıcıları değerlendirmek için işlem karakteristik eğrisinin (Receiver
Operating Characteristics-ROC) belirlilik, duyarlılık, doğruluk ve eğri altında kalan alan (Area Under of
Curve-AUC) istatistik değerleri kullanılmıştır. Aşağıda bu yöntemler ile ilgili bilgiler verilmiştir.

2.2.1. Naif Bayes Yöntemi
Naif Bayes yöntemi olasılığa dayanan bir sınıflandırıcıdır. n adet sınıfın (S 1 ,S 2 ,…,S n ) olduğu bir problemde
herhangi bir sınıfa ait olmayan bir veri örneğinin (X=X 1 ,X 2 ,…,X m ) hangi sınıfa ait olduğunu belirlemeye
çalışır. Bunu belirlerken veri örneğinin sınıflara ait olma olasılıklarını “Eş 1” e göre hesaplar.
P( S i \ X ) =

P( X \ S i ) P( S i )
P( X )

(1)

Eş.1’de geçen P( S i ) her bir sınıfın olasılığı ifade eder.
P(S i ) =

Oi
O

(2)

Oi değeri, S i sınıfına ait eğitilen örnek sayısı ve O ise toplam eğitilen örnek sayısıdır. Eş. 1’ de geçen
P ( X \ Si ) Eş.3’ e göre elde edilir.
m

P( X \ S i ) =

∏ P( X

k

(3)

\ Si )

k =1

X veri örneğinin hangi sınıfa ait olduğu P ( X \ Si ) P ( Si ) ile elde edilir ve en yüksek olasılık değerine sahip
olan S i sınıfına atanır [20-21].

2.2.2. Destek Vektör Makineleri (DVM) Yöntemi
Vapnik tarafından önerilen DVM yöntemi iki sınıflı bir problemde, eğitim veri setindeki verileri birbirinden
ayıracak en iyi aşırı düzlemi (hyperplane) destek vektörleri aracılığıyla bulmaya çalışır. Şekil 1’den
görüldüğü gibi iki sınıfı ayırabilecek farklı sayıda düzlem olabilir. Bu sebeple, DVM yöntemi farklı sınıflara
ait destek vektörleri arasındaki uzaklığı maksimize ederek ayırıcı aşırı düzlemi elde eder.

Şekil 1. Destek Vektör Makinesi
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Aşırı düzlemin bulunabilmesi için örneklerin; eğitim verisi x= (x 1 ,x 2 ,…,x n ) ve sınıf değerleri y = (-1, +1)
olmak üzere aşırı düzlem “Eşitlik 4” ile elde edilir.
w.xi + b ≥ 1,

y = +1

w.xi + b < −1,

(4)

y = −1

w aşırı düzleme olan normal ve |b|/||w|| aşırı düzlemden orijine olan dik uzaklıktır.
Çoklu sınıflı problemlerde, DVM yöntemi bire karşı-bir ya da bire karşı-hepsi gibi yaklaşımlar ile
sınıflandırma işlemini gerçekleştirir. Aynı zamanda, farklı kernel fonksiyonları ile de doğrusal olmayan
dönüşümleri de yapabilir [20-21].

2.2.3. Doğrusal ayırt eden (DAA) analizi yöntemi
DAA yöntemi, iki sınıfı birbirinden doğrusal olarak ayırt etmeye çalışır. Yöntemin temel dayanağı gruplar
arasında fark vardır hipotezidir. DAA’nın temel amacı; ayırt edici fonksiyonları saptayıp bu fonksiyonlar ile
gruplar arası ayrıma etki eden değişkenleri belirlemektir ve hangi gruptan olduğu bilinmeyen bir örneği bir
gruba dâhil etmektir. Ayırt edici fonksiyon oluşturulurken, gruplar arası varyansın gruplar içi varyans oranını
maksimum yapacak katsayıları bulmak esastır. Bunun için grupların normal dağılıma sahip olması gerekmez
ancak tüm grupların kovaryans matrislerinin eşit olduğu kabul edilir [20, 22].

2.2.4. K-en yakın komşu (K-Nearest Neigbor, K-NN) yöntemi
K-NN algoritması, yeni bir örneği sınıflarda bulunan en yakın k komşu örneğe olan benzerliğine bakarak
sınıflandırır. K-NN eğitmenli bir yöntem olduğundan eğitim veri setindeki her bir örnek n boyutlu sayısal
öznitelik içerir ve n-boyutlu uzayda nokta ile gösterilir. Bu sebeple yeni bir örnek sınıflandırılmak
istendiğinde bu n-boyutlu uzayda k tane en yakın komşusuna bakılır. Yakınlık, i ve j gibi iki nokta arasında
“Eş. 5” te verilen Öklid (Euclidean Distance) uzaklığı ile hesaplanır.
n

d (i, j ) =

∑(X

ik

− X jk ) 2

i, j = 1,2,..., n

(5)

k =1

Bilinmeyen örnek, k tane komşusu arasındaki en sık bulunan sınıfa atanır. K değeri sınıflandırmanın
başarısını doğrudan etkilediğinden optimize edilmelidir [20-21].

2.2.5. İstatistiksel Analiz Yöntemleri
Tıbbi testlerin başarısı Tablo 1’ de verilen sınıflama tabloları ile belirlenir. Tablo 1’de görüldüğü gibi, eğer
örnek pozitif ise Doğru Pozitif (DP), örnek pozitif ancak negatif sınıflandırılmışsa Yanlış Negatif (YN),
örnek negatif ve negatif bulunmuşsa Doğru Negatif (DN), örnek negatif ancak pozitif sınıflandırılmış ise
Yanlış Pozitif (YP) olarak gruplandırılır [20, 23-24].
Tablo 1. Sınıflama tablosu
Gerçek Durum
Tahmin Edilen
Durum

Pozitif

Negatif

Pozitif

DP

YP

Negatif

YN

DN

Sınıflanma tablosundan tıbbi testlerin performansını değerlendirmede kullanılan ve Eşitlik 6’da verilen
belirlilik (specificity), duyarlılık (sensitivity), doğruluk oranı (accuracy) değerleri elde edilir. ROC eğrisi
yöntemi ise testlerin sınıflandırma performansını 2 boyutlu olarak grafiksel gösterir [20, 23-24].
Belirlilik =

DN
DN + YP

Duyarlilik =

DP
DP + YN

Dogruluk =

DP + DN
N

(6)

3. ELDE EDİLEN SONUÇLAR
Naif Bayes sınıflandırıcının belirlilik, duyarlılık, doğruluk ve AUC değerleri sırasıyla 0,7927, 0,7344, 0,6964
ve 0,7344 olarak elde edilmiştir. Tablo 2’den de görüldüğü gibi DVM sınıflandırıcı için doğrusal, çok terimli,
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rbf kernel fonksiyonlarıyla analizler yapılmıştır. Rbf kernel ile elde edilen DVM sınıflandırıcının belirlilik,
duyarlılık, doğruluk ve AUC değerleri sırasıyla 0,8156, 0,8073, 0,7857 ve 0,8073 olmuştur.
Tablo 2. DVM sınıflandırıcı ROC istatistik değerleri
Kernel Fonksiyonu

Belirlilik

Duyarlılık

Doğruluk

AUC

RBF

0,8156

0,8073

0,7857

0,8073

Doğrusal

0,6633

0,5729

0,5179

0,5729

Çok Terimli

0,7299

0,7344

0,7321

0,7344

DAA sınıflandırıcın farklı uzaklık fonksiyonları (diyagonal doğrusal, doğrusal, karesel, diyagonal karesel,
Mahalanobis) için ROC istatistik değerleri elde edilmiştir. Diyagonal doğrusal uzaklık fonksiyonuna sahip
DAA sınıflandırıcısına ait belirlilik, duyarlılık, doğruluk ve AUC değerleri sırasıyla 0,7899, 0,7866, 0,7679
ve 0,7865 olarak elde edilmiştir.
Tablo 3. DAA sınıflandırıcı ROC istatistik değerleri
Uzaklık Fonksiyonu

Belirlilik

Duyarlılık

Doğruluk

AUC

Diyagonal Doğrusal

0,7899

0,7866

0,7679

0,7865

Doğrusal

0,6633

0,5729

0,5179

0,5729

Karesel

0,6524

0,6458

0,6250

0,6458

Diyagonal Karesel

0,7857

0,7188

0,6786

0,7188

Mahalanobis

0,6524

0,6458

0,6250

0,6458

K-NN sınıflandırıcısında k değeri 1 ile 131 (eğitim veri seti örnek sayısı kadar) arasında incelenmiştir. Tablo
4’de en yüksek ROC istatistik değerlerine sahip olan 10 farklı K değeri için sonuçlar verilmiştir. K değeri 66
olan sınıflandırıcının belirlilik, duyarlılık, doğruluk ve AUC değerleri sırasıyla 0,7556, 0,7396, 0,7143 ve
0,7396 olarak elde edilmiştir.
Çalışmada kullanılan naif bayes, DVM, K-NN, DAA sınıflandırıcılarına ait ROC istatistiği sonuçları Tablo
5’de ve Şekil 2’de verilmiştir. Tablo 5’ den de görüldüğü gibi DVM sınıflandırıcının test veri seti ile elde
ettiği belirlilik, duyarlılık, doğruluk ve AUC değerleri sırasıyla 0,8156, 0,8073, 0,7857 ve 0,8073 olarak
bulunmuştur. Şekil 2’den de görüldüğü gibi DVM modelinin elde ettiği ROC istatistik değerleri diğer
sınıflandırıcılara göre yüksektir. Elde edilen sonuçlara göre yapılan çalışmada, DVM modeli mide kanseri
hastalarının ameliyat sonrası süreçte sağ olup olmadıklarını sınıflandırmak için seçilmiştir.
Tablo 4. K-NN sınıflandırıcı ROC istatistik değerleri
K değerleri

Belirlilik Duyarlılık

Doğruluk AUC

66

0,7556

0,7396

0,7143

0,7396

18

0,7655

0,7292

0,6964

0,7292

67

0,7205

0,7240

0,7143

0,7240

22

0,7857

0,7188

0,6786

0,7188

14

0,7563

0,7135

0,6786

0,7135

19

0,7339

0,7083

0,6786

0,7083

75

0,7083

0,7083

0,7143

0,7083

24

0,7791

0,7031

0,6607

0,7031

57

0,7167

0,7031

0,6786

0,7031

16

0,7472

0,6979

0,6607

0,6979

Tablo 5. Sınıflandırıcıların ROC istatistiğine göre karşılaştırma analiz sonuçları
Sınıflandırıcı
Belirlilik Duyarlılık
Doğruluk
AUC
DVM

0,8156

0,8073

0,7857

0,8073

Naif Bayes

0,7927

0,7344

0,6964

0,7344

DAA

0,7899

0,7866

0,7679

0,7865

K-NN

0,7556

0,7396

0,7143

0,7396
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Şekil 2. Sınıflandırıcılarının ROC eğrilerinin karşılaştırılması

4. TARTIŞMA
Tıpta sağ kalım analizi, hastalığın tedavi sonrasında tekrar ortaya çıkma süresinin ya da hastaların ortalama
yaşam süresinin tahminini amaçlar. Literatürde, özellikle kanser hastalarının verileri üzerinde hem hastaların
yaşam süresinin, hem de sağ olma durumlarının belirlenmesini amaçlayan ve YSA, DVM, bayes gibi farklı
örüntü tanıma tekniklerini kullanan çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada ise ameliyat olmuş mide kanseri
hastalarının sonraki süreçte sağ olma durumlarının, hastaların patolojik ve klinik verileri, ameliyat notları ve
ameliyat sonrasında takip sürecinde elde edilen verileri ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple çalışmada,
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’ nde Aralık 2003 ile Ocak 2015 yılları
arasında ameliyat edilen ve metastatik olmayan 187 mide kanseri hastasına ait 23 farklı özniteliği içeren
özgün bir veri seti kullanılmıştır. Sağ kalım analizini gerçekleştirecek modeli belirlemek için literatürde
sınıflandırma problemlerinde sıkça kullanılan naif bayes, DVM, DAA ve K-NN gibi yöntemler önce veri seti
ile eğitilmiş ve sonrasında test edilmiştir. DVM yöntemi diğer sınıflandırıcılara göre mide kanseri hastalarının
sağ kalım analizinde daha yüksek ROC istatistik değerleri etmiştir.
Gelecekte mide kanseri hastalarının ameliyat sonrasında sağ kalma sürelerinin belirlenmesinde örüntü tanıma
teknikleri kullanılacaktır.
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Abstract
Today, with the developing technology, it is necessary to secure data against the threats and risks in the
digital environment. Encryption and steganography methods are used to protect and hide the data.
Steganography is the science of transferring hidden messages to the other side in a media such as image,
video and audio files. In this study, an experimental tool was developed to embed message in images with
different sizes and different extensions such as bmp, tiff, and gif for the analysis in image steganography
area. The software uses two different algorithms in spatial domain. These are: the least significant bit
(LSB) algorithm that embeds the hidden message’s bits in the LSBs of pixel values of the image, and
palette based steganography algorithm with color palette. The message is encrypted by the XOR or
symmetric encryption algorithms such as Rjindael, RC2, DES and 3DES with a 128-bit key to prevent
attacks and steganalysis. In the developed tool, the differences between cover and stego images are
analyzed by image histogram and statistical methods. These statistical methods include mean square
error (MSE), peak signal to noise ratio (PSNR), universal image quality index (UQI), structural similarity
(SSIM).
Keywords: Image steganography, symmetric encryption, least significant bit, palette sorting, image
comparison.

1. GİRİŞ
Steganografi, kriptolojiye alternatif olarak kullanılan ve bir medya ortamı içerisinde mesaj gizlenmesine
dayanan bir bilimdir. Kriptolojide mesajın içeriğinin korunması önemli iken steganografi de mesajın
varlığının gizlenmesi hedeflenir. Steganografi de gizleme yapılan ortamı metin, görüntü ve video gibi medya
dosyası ya da HTML, XML ya da. EXE dosyası olabilir. Steganografi gücünü gizlenen mesajın fark
edilmemesinden alır [1-8].
Steganografi de mesajın gizlenildiği ortama örtü nesne, mesaj gizlendikten sonra oluşan ortama stego-nesnesi
ve mesaj gizlemek için kullanılan fonksiyona da mesaj gizleme fonksiyonu denilmektedir. Ayrıca, mesaj
taşıyıcı nesneye gizlenmeden önce steg-analiz saldırılarına karşı bir stego anahtar aracılığıyla şifrelenip
ardından sıkıştırılabilir. Steganografi biliminde gizlenen mesajın kapasitesi, mesajın saklandığı ortamda fark
edilmemesi ve önerilen yöntemin steg-analize karşı dayanıklılığı çok önemlidir [1-8].
Literatürdeki çalışmalar mesaj taşınılan ortama göre değişmektedir. Bu çalışmanın da konusu olan görüntü
steganografi çalışmaları; mesaj gizlemek için uzamsal düzlemin ya da frekans düzleminin kullanılmasına
göre başlıca iki alanda gruplandırılabilir. Uzamsal düzlemde, mesaj piksellerin en az ağırlıklı bitlerine (least
significant bit-LSB) sıralı ya da rastgele gizlenebilir. Rastgele seçimler için histogram analizi, kodlama,
sıralama, piksel benzerlikleri, matematiksel analizler, istatistiksel yaklaşımlar vb. kullanılmaktadır. Bu
düzlemde mesaj gizleme oldukça kolaydır, mesajın kapasitesi fazladır ve fark edilebilirliği azdır. Ancak bu
yöntemler steg-analize (filtreleme, boyutlarını değiştirme, sıkıştırma vb. ) karşı dirençli değildir. Frekans
düzleminde ise görüntünün ayrık kosinüs dönüşümü, ayrık Fourier dönüşümü ya da ayrık dalgacık dönüşümü
ile elde edilen katsayılarına mesaj gizlenmektedir. Bu yöntemlerde ise gizlenen mesajın kapasitesi nispeten
*
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uzamsal düzlemdeki yöntemlere göre azdır. Ancak frekans düzleminde gerçekleştirilen yöntemler steganalize karşı dayanıklıdır [1-8].
Bu çalışmada görüntü steganografi alanında deneysel çalışmak için uzamsal teknikleri kullanan bir araç
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Literatürde uzamsal düzlemde ses ya da görüntü dosyalarının üzerinde veri
gizleme yapan pek çok yazılım geliştirilmiştir. Bunlar StegoDos, S-Tools, MondelSteg, EzStego, Hide and
Seek, Hide4PGP, White Noise Storm, Stegonos v.b. [1-2,4]. Mevcut yazılımlarda genellikle bmp uzantılı
görüntülerde LSB ile veri gizleme yapılmaktadır. Gizlenen mesaj farklı şifreleme algoritmaları ile
şifrelenebilmektedir. Bu çalışmada ise bmp, tiff ve gif gibi farklı uzantılara sahip görüntülerde LSB ve palet
sıralama teknikleri kullanılarak XOR ya da simetrik şifreleme araçları ile şifrelenen mesajın gizlenmesi
amaçlanmıştır. Ayrıca, geliştirilen araçta örtü ve stego görüntüleri arasındaki farkın, görüntü histogramı ve
istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesi de hedeflenmiştir. Bu istatistiksel yöntemler; ortalama karesel hata
(MSE), sinyalin tepe gürültü oranı (peak signal to noise ratio-PSNR), evrensel görüntü kalitesi indeksi
(universal image quality index-UQI) ve yapısal benzerliğidir (structural similarity-SSIM).
Çalışmanın ikinci bölümünde yöntem, üçüncü bölümde elde edilen sonuçlar ve son bölümde tartışma
aktarılmıştır.

2. KULLANILAN YÖNTEMLER
Bu çalışmada görüntü steganografisi için Visual Studio aracılığıyla deneysel bir araç geliştirilmiştir.
Geliştirilen uygulama, veri gizleme, veri elde etme ve karşılaştırma olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır.
Aşamaların her biri farklı zamanlarda çalıştırılabilmektedir.
Şekil 1’den görüldüğü gibi veri gizleme aşamasında seçilen görüntü ve gizlenecek mesaj ile ilgili işlemler
yapılmaktadır. Mesaj, gizlenmeden önce steg-analiz yöntemlerine karşı XOR ya da seçilen simetrik şifreleme
algoritması (Rjindael, RC2, DES ve 3 DES) ve bir anahtar aracılığıyla şifrelenmektedir. Ardından mesajın
uzunluğu, mesajın önüne eklenmektedir. Gizleme fonksiyonu olarak kullanılan LSB ya da palet sıralama
yöntemleri ile bmp, gif ve tiff uzantılı görüntülere mesaj gizlenmektedir. LSB algoritması için görüntü
pikselinin 1. ile 5. bitine kadar gizleme işlemi gerçekleştirilebilmektedir.
Palet sıralama yönteminde ise paleti olan gif, tiff uzantılı görüntüler kullanılmaktadır. Öncelikle resmin
paletinin olup olmadığı kontrol edilmektedir, ardından resmin paleti ve paletin indeks değerleri
kopyalanmaktadır. Son olarak, mesaj dizisinin bitleri paletin bitleri ile yer değiştirilmektedir, palet ve yeni
sıra numara indeksleri ile de stego görüntü oluşturulmaktadır.
İkinci aşamada gizlenen mesaj, taşıyıcı görüntüden Şekil 2’den de görüldüğü gibi elde edilmektedir. Mesajın
elde edilebilmesi için gizleme fonksiyonunun (LSB ya da palet sıralama), şifreleme yönteminin seçilmesi ve
anahtarın girilmesi gerekmektedir. LSB yönteminde veri elde edilirken önce mesaj uzunluğu elde
edilmektedir, ardından uzunluk miktarı kadar piksellerin LSB bitinden elde edilen mesaj bir araya
getirilmektedir. Palet sıralama yönteminde ise stego görüntünün paleti ve sıra numaraları oluşturulmaktadır
ve paletin ilk değerinden mesaj uzunluğu elde edilmektedir. Uzunluk değeri kadar palet taranmaktadır ve
paletten alınan bitlerden mesaj oluşturulmaktadır. Bir araya getirilen mesaj anlamsız olduğundan, şifreleme
yöntemine göre anahtar vasıtasıyla çözülerek kullanıcıya gösterilmektedir.
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Şekil 1. Geliştirilen aracın veri gizleme ara yüzü.

Şekil 2. Geliştirilen aracın veri elde etme ara yüzü.

Üçüncü aşamada ise örtü ve taşıyıcı görüntüler arasında karşılaştırma Şekil 3’ den de görüldüğü gibi
gerçekleştirilmektedir. Geliştirilen araçta, görüntülerin renk kanallarına göre histogram farkları ve iki
görüntünün piksel değerlerinin çıkarılması ile elde edilen fark incelenebilmektedir. Ayrıca görüntüler arası
istatistiksel analizler (PSNR, MSE, SSIM, UQI), bozulan piksel sayısı (BPS) ve bozulan piksellerin yüzdelik
oranı (BPO) da karşılaştırma da kullanılmaktadır ve istenilirse kayıt edilmektedir.

2.1. En az ağırlıklı bite (least significant bit-LSB) gizleme
LSB yönteminde, görüntünün her pikselinin her byte’ının en az ağırlıklı biti ile mesajın bitleri sırasıyla
değiştirilmektedir. Pikselin sadece LSB biti değişikliğe uğratıldığından değişim insan gözü tarafından fark
edilmemektedir. LSB yönteminin kapasitesi görüntü boyutları ile ilişkilidir, ancak steg-analize karşı sağlam
değildir. LSB yöntemi görüntünün başından ya da sonundan olmak üzere sıralı bir şekilde yapılabilir ya da bir
rastgele fonksiyon aracılığıyla gerçekleştirilebilir [1-2]. Örneğin renk değeri 180 (10110100) olan gri seviyeli
bir görüntünün pikselinin içine 1 değeri saklandığında 181 (10110101) değeri oluşmaktadır. Oluşan bu renk
değeri gözle fark edilememektedir.

Şekil 3. Geliştirilen aracın örtü ve stego-görüntülerini karşılaştırma ara yüzü
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2.2. Palet sıralama yöntemi
Palet içeren gif ve tiff uzantılı görüntülerde, N adet renk ve palet içindeki her rengi gösteren renk verisi
bulunmaktadır. Renk sayısı azaltılarak bu görüntüler sıkıştırılabilmektedir. Mesaj, renk vektörünün
LSB’lerinde ya da renk paletinin farklı şekilde sıralanması ile gizlenebilir. N! kadar palet sıralaması
yapılabileceğinden yeterli mesaj taşımak mümkün olabilir. Bu yöntemde renk değerleri Eş. 1’de verilen Öklid
uzaklık ile hesaplanır ve ardından sıralanır.
d = K 2 +Y 2 + M 2

(1)

Eş. 1’ deki K: Kırmızı, Y: Yeşil, M: Mavidir. Renk paleti sıralandıktan sonra renk indislerinin LSB’leri ile
mesaj bitleri yer değiştirilir. Mesaj geri elde edilirken, önce paletteki rengin sıra numarası alınır ve sıra
numarasının LSB’ sinden gizlenen mesaj elde edilir. Uzamsal düzlemde gerçekleştirilen palet sıralama
yöntemi de steg-analize karşı dayanıklı değildir [2, 4].

2.3. İstatistiksel Analiz Yöntemleri
Yapılan çalışmada örtü ve stego görüntüleri arasındaki fark için MSE, PSNR, SSIM ve UQI değerleri
kullanılmıştır. MSE fonksiyonu Eş. 2’ de verilmiştir [1-2, 9].
MSE =

1
MN

M −1N −1

∑∑ ( f (x , y ) −g (x , y ))
i

j

i

j

2

(2)

i =0 j =0

Eş. 2’ deki M ve N ifadeleri görüntünün boyutlarıdır, f(x,y) ve g(x,y) ise sırasıyla taşıyıcı ve gömülü
görüntülerin piksel değerleridir. PSNR fonksiyonu Eş. 3’ te verilmiştir.
PSNR = 10 log(

255 X 255
)
MSE

(3)

SSIM ve UQI değerleri Eş. 4 ve Eş. 5’ de verilmiştir [1-2, 9].
SSIM ( x, y ) =

UQI ( x, y ) =

(2µ x µ y + c1 )(2σ xy + c2 )

(4)

( µ x2 + µ 2y + c1 )(σ x2 + σ 2y + c2 )
( 4 µ x µ y 2σ xy )
2
2
2
(µ x + µ 2
y )(σ x + σ y )

(5)

Eş. 4 ve Eş. 5’de, µ x : X’ in ortalaması, µ y : Y’ nin ortalaması, σ x : X’ in varyansı, σ y2 :Y’ nin varyansı,
σ xy : X ve Y’ nin kovaryansını ifade etmektedir. c1 = (k1 L) 2 ve c2 = (k2 L)2 bölme işleminde paydayı
dengede tutmaktadır. L piksel değerlerinin arasındaki dinamik aralıktır, k1 ve k 2 ’ nin varsayılan değerleri
0,01 ve 0,03’tür [1-2, 9].

3. ELDE EDİLEN SONUÇLAR
Yapılan çalışmada geliştirilen deneysel aracı test etmek için bmp, gif ve tiff uzantılı 512x512 boyutunda 4
test görüntüsü (baboon, barbara, boat, lena) kullanılmıştır. Gizlenen mesajın kapasitesi ise 2 kilobayttır.
Ayrıca mesaj, gizlenmeden önce Rjindael simetrik şifreleme algoritması ile şifrelenmiştir. Şekil 4’te 24 bitlik
bmp uzantılı test örtü görüntüleri, stego görüntüleri ve bu görüntüler arasındaki fark verilmiştir. LSB gizleme
yöntemine göre gizlemeye görüntünün son satırından başlanmıştır.

a)
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b)

c)

d)

Şekil 4. a) baboon örtü, stego görüntüleri ve farkı, b) barbara örtü, stego görüntüleri ve farkı,
c) boat örtü, stego görüntüleri ve farkı, d) lena örtü, stego görüntüleri ve farkı.

Görüntü steganografi de LSB yönteminde mesaj gizlenirken en önemsiz bitler farklılaştırılabilir. Bu sebeple
çalışmada görüntü piksellerinin farklı LSB’lerinin seçilmesi sağlanmıştır. Şekil 5’te gri seviyeli lena.bmp test
görüntüsünün 1.LSB, 3.LSB ve 5.LSB bitine mesaj gizlendikten sonraki stego görüntüleri ve bunlara ait
histogramları verilmiştir. Özellikle 3.LSB bitinden sonraki bitlere mesaj gizlendiğinde stego görüntülerde
ciddi bozulmalar gerçekleşmektedir ve LSB yönteminin fark edilebilirliği artmaktadır. Ancak, stego
görüntülerinin histogramları ile örtü görüntünün histogramı karşılaştırıldığında gizleme işleminin
histogramda gözle görülebilir değişimler meydana getirmediği Şekil 5’den görülmektedir.

a)

b)
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c)

d)

Şekil 5. a) Örtü görüntü ve histogramı, b) 1. LSB’ye ait stego görüntü ve histogramı, c) 3. LSB’ye ait stego görüntü ve
histogramı, d) 5. LSB’ye ait stego görüntü ve histogramı.

Tablo 1’de bmp uzantılı 8 bitlik gri ve 24 bitlik renkli görüntülere ait 1. LSB bitine gizleme işlemine ait
istatistiksel analizler verilmiştir. Gri görüntülerin PSNR değerleri 51,2856 dB (desibel) ile 51,6405 dB
aralığındadır. Renkli görüntülerin PSNR değerleri ise 66,5378 dB ile 66,5945 dB aralığındadır. Bu değerin
0,35 dB üzerinde olması mesajın fark edilmesini engellemektedir. SSIM ve UQI değerleri gri görüntülerde
0,9996 ile 0,9998 arasındadır, renkli görüntülerde ise bu değerler 0,9998 ile 0,9999 aralığındadır. Bozulan
piksel sayıları gri görüntülerde 218312 ile 222307 arasında, renkli görüntülerde 6600 ile 6628 arasında
değişmiştir.

BMP-renkli

BMP-gri

Tablo 1. BMP uzantılı test görüntülerinin LSB yöntemine göre istatistiksel analiz sonuçları
Test Görüntüsü

PSNR

MSE

SSIM

UQI

BPS

baboon

51,5353

0,4566

0,9998

0,9998

221376

barbara

51,2856

0,4836

0,9997

0,9997

220885

boat

51,6405

0,4457

0,9996

0,9996

218312

lena

51,3674

0,4746

0,9998

0,9998

222307

baboon

66,5666

0,0143

0,9999

0,9999

6575

barbara

66,5161

0,0145

0,9998

0,9998

6628

boat

66,5945

0,0142

0,9999

0,9999

6605

lena

66,5378

0,0144

0,9998

0,9998

6600

Tablo 2’de palet içeren gif ve tiff uzantılı gri test görüntülerine ait istatistiksel analiz sonuçları verilmiştir.
PSNR değeri 51,1943 dB ile 51,6560 dB aralığındadır. SSIM ve UQI değerleri 0,9995 ile 0,9999 arasındadır.
Bozulan piksel sayıları 218097 ile 223204 arasında değişmiştir.
Tablo 2. GIF ve TIFF uzantılı görüntülerinin palet sıralama yöntemine ait istatistiksel analiz sonuçları

TIFF

GIF

Test Görüntüsü PSNR

MSE

SSIM

UQI

BPS

baboon

51,1943 0,4939

0,9995 0,9995

223204

barbara

51,1092 0,5037

0,9996 0,9996

223072

boat

51,2904 0,4831

0,9997 0,9997

222525

lena

51,2871 0,4835

0,9996 0,9996

220407

baboon

51,5491 0,4552

0,9999 0,9998

221144

barbara

51,2905 0,4831

0,9997 0,9997

220859

boat

51,6560 0,4441

0,9996 0,9996

218097

lena

51,3667 0,4747

0,9998 0,9998

222247
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4. TARTIŞMA
Günümüzde steganografi, veri güvenliğinde şifreleme bilimine alternatif olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu
sebeple çalışmada görüntü steganografi için LSB ve palet sıralama yöntemlerini içeren, farklı görüntü tipleri
üzerinde mesaj gizleme gerçekleştiren deneysel bir araç geliştirilmiştir. Önerilen araçta; veri gizleme, veri
elde etme, örtü ile stego görüntüler arasında histogram yöntemi ve istatistiksel analizler ile karşılaştırma
yapılmaktadır. Ayrıca, mesaj steg-analize karşı güvenliği artırmak amaçlı XOR ve simetrik şifreleme ile
gizlenmeden önce şifrelenmektedir ve benzer şekilde veri elde etme aşamasında da çözülmektedir.
Gelecekte deneysel araca frekans düzleminde gerçekleştirilen gizleme fonksiyonları eklenecektir.
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Abstract
In refrigeration and air conditioning systems selection of an appropriate working fluid is one of the most significant
steps. Thermodynamic properties of refrigerants are the key factors in refrigerant’s selection as they determine the
performance of the system. Environmental effects are the main problems of common refrigerants. R134a with zero ODP
and high GWP is widely used in the refrigeration and air conditioning.
In this study, R1234yf and R1234ze refrigerants with low GWP and zero ODP as alternative to R134a were used.
Thermodynamic analysis of single stage vapor compression refrigeration system by using these refrigerants was carried
out. A computer program has been developed to compute the system performance parameters using EES software.
Obtained results from refrigeration system for the three refrigerants were compared.
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1. GİRİŞ
Dünya nüfusundaki artış, hızlı sanayileşme gibi etkenler bizleri enerjiden maksimum verimlilikte
yararlanmaya yönlendirmiştir. Diğer üretim teknolojileriyle rekabet etmesi konusunda sağlanan iyileşmeler,
gelişen teknolojiler ve buna bağlı olarak düşen maliyetler, yükselen fosil yakıt fiyatları ve fosil yakıtların
çevresel etkileri üzerine duyulan endişeler, karbon fiyatlama mekanizması, ama en önemlisi dünyanın pek
çok ülkesinde verilen büyük teşvikler (2008 yılına göre yaklaşık 3 katlık bir artışı göstermiştir), enerji
kaynaklarının daha dikkatli kullanımının yolunu açmaya devam etmektedir [1,2]. Bu nedenle enerji kaynaklı
işlemlerde meydana gelen kayıplar ve verimsizlikleri belirleyip, bunların minimize edilmesi gerekliliği
doğmuştur. Günümüzde çalışmalar bu yönde hızla artmaktadır.
Belli bir uygulama için soğutucu madde seçimi, termo-fiziksel özellikler, teknolojik konular, ekonomik
özellikler, güvenlik önlemleri ve çevresel faktörler gibi bazı kriterler dikkate alınmalıdır. Ozon tabakasını
inceltme potansiyeli (ODP) ve GWP, soğutucu akışkanların seçimi için çok önemli parametrelerdir [3].
Hidroflorokarbonlar (HFC), ODP bulunmayan fakat aşırı derecede yüksek küresel ısınma potansiyeline sahip
olan mevcut soğutucu akışkan pazarının en büyük payına sahiptir. Çevresel koruma talebini karşılamak için,
hidrofluoroolefinler (HFO), düşük GWP değerlerine sahip dördüncü nesil soğutucu akışkanlar olarak
geliştirilmiştir [4].
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Yüksek performans değerlerinden dolayı R134a (1,1,1,2-tetrafluoroethane), farklı soğutma ve iklimlendirme
sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır [5, 6]. Fakat R134a'nın GWP değeri yüksektir. Bu nedenle
R134a uzun vadeli bir soğutucu akışkan olarak kullanılamaz ve bu akışkan için yeni düşük GWP değerlerine
sahip alternatif soğutkanların belirlemesine gerek duyulmaktadır. R1234yf soğutkanı, R134a ile yaklaşık aynı
doymuş buhar basıncına sahiptir. Dolayısıyla R134a ile çalışan sistemde çok az değişiklikler yapılarak
R1234yf ile de çalıştırılabilir [7]. Bu çalışmada kullanılan soğutucu akışkanların termodinamik özelliklerinin
karşılaştırılması Tablo1’de verilmiştir.
Tablo 1. Farklı soğutucu akışkanların termodinamik özelliklerinin karşılaştırılması [8-11].

Akışkan

R1234yf
R1234ze(E)
R134a

Kimyasal
bileşimi
CF3CF=CH2
C3F4H2
CH2FCF3

Kritik
sıcaklık

Kritik
basınç

(kg/mol)

Normal
kaynama
noktası
(oC)

(oC)

(MPa)

0.114
0.114
0.102

-29.45
-18.95
-26.1

94.70
109.4
101.1

Moleküler
ağırlık

3.382
3.636
4.06

Güvenlik
sınıfı

ODP

A2L
A2L
A1

0
0
0

GWP100

4
<1
1300

Soğutma sistemlerinin çeşitli deneysel ve teorik çalışmalarında, farklı sıcaklıklarda sistem bileşenlerinde ve
farklı çalışma akışkanlarında maksimum ısıl verimlilik ve minimum maliyet gibi farklı değerlendirme
kriterleri incelenerek birçok çalışma yapılmıştır. Yataganbaba vd. (2015) R1234yf, R1234ze ve R134a
soğutucu akışkanlarını kullanarak iki buharlaştırıcılı buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin ekserji analizini
incelemişler ve R1234yf ve R1234ze’nin, R134a'ya göre çevreye duyarlı özellikleriyle daha iyi alternatif
akışkanlar olduğunu belirtmişlerdir [3]. Meng vd. (2016) çalışmasında R1234ze (E), R152a ve R152a ve
R1234ze'den oluşan üç karışım (M1, M2 ve M3) farklı kütle oranlarında, buhar sıkıştırma sistemindeki
R134a’nın yerine kullanımını teorik olarak analiz etmiştir [12]. Belman-Flores vd. (2017), ev buzdolaplarında
R134a'ya alternatif olarak R1234yf kullanılan deneysel çalışmasında, R1234yf akışkanıyla çalışan sistemin
minimum enerji tüketimine sahip olduğu görülmüştür [13].
Bu çalışmada aynı çalışma koşullarında çalışan buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminde R134a akışkanına göre
daha düşük GWP değerlerine sahip R1234yf ve R1234ze(E) akışkanları kullanılmıştır. Farklı evaporatör,
kondenser ve çevre sıcaklıklarında sistemin soğutma performans katsayısı (COP) ve ekserji verimlerinde
değişimler belirlenmiştir. Belirlenen akışkanlar için farklı evaporatör sıcaklıklarında sistemin tükettiği güç ve
soğutucu akışkan debisinin değişimi karşılaştırılmıştır.

2. BUHAR SIKIŞTIRMALI SOĞUTMA SİSTEMİ
5 kW soğutma kapasitesine sahip soğutma sisteminin şematik görünümü Şekil 1’de verilmiştir. Sistem temel
olarak bir su buharlaştırıcısı, bir kompresör, bir hava soğutmalı kondanser ve bir genleşme valfinden
oluşmaktadır.
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Şekil 1. Soğutma sisteminin şematik resmi

Şekil 1’de görülen soğutma sistemi için aşağıdaki varsayımlar yapılmıştır:
•
•
•
•
•
•
•

Kompresör verimi = %80,
Evaporatör ve ortam sıcaklıkları farkı (Tr – Te) = 10°C,
Kondanser sıcaklığı Tc=303-323 K,
Evaporatör sıcaklığı Te=253-282 K,
Çevre sıcaklığı To=293 K,
Borularda basınç kayıpları yoktur,
Bütün sistem elemanları sürekli akışlı açık sistem olarak incelenmiştir.

3. ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ
Buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin enerji ve ekserji analizleri termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarına
göre yapılmıştır [14].
Kütlenin korunumu;
(1)
Enerjinin korunumu;
(2)

Akışın ekserjisi;
(3)
h 0 ve s 0 , sırasıyla T 0 ve P 0 çevre koşullarındaki akışkanın özgül entalpi ve entropi değerleridir.
Ekserji kaybı;
(4)

Ekserjetik verim [15];
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(5)

Bir soğutma sisteminin COP'si, soğutma kapasitesi ile tüketilen güç arasındaki oran olarak tanımlanabilir.
(6)

R134a soğutucu akışkanı ve alternatif olarak R1234yf ve R1234ze soğutucu akışkanların kullanıldığı
soğutma sisteminin termodinamik analizi EES yazılımı kullanılarak yapılmıştır.

4. SONUÇLAR
Farklı evaporatör ve kondenser sıcaklıkları için COP ve ekserji verimleri incelenmiştir. Aynı çalışma
şartlarında farklı soğutucu akışkanlarla çalışan sistemin enerji ve ekserji verimlerinde farklılıklar
gözlenmiştir.
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Şekil 2.Evaporatör sıcaklığı değişiminin sistem COP ve ekserjetik verimi üzerindeki etkisi (Tc=303 K)

Şekil 2’de, 303K kondenser sıcaklığında, evaporatör sıcaklıklarının değişimiyle sistemin COP ve ekserji
verimi değişimleri görülmektedir. R134a ve alternatifi olan diğer iki akışkanla çalışan sistemde evaporatör
sıaklığının artması ile COP değerinde artış, ekserjetik verim değerinde ise azalma görülmektedir. R1234ze(E)
akışkanı ile çalışan sistemin COP değeri R134a akışkanı ile çalışan sisteme yakınken, R1234yf akışkanı ile
çalışan sistemin COP ve ekserji verim değerlerinin daha düşük olduğu görülmüştür.
Şekil 3’te üç farklı soğutucu akışkan için sistemin kondenser sıcaklığı değişimiyle COP ve ekserji verimi
değerleri incelenmiştir.
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Şekil 3. Kondenser sıcaklığı değişiminin sistem COP ve ekserjetik verimi üzerindeki etkisi (Te=273 K)

Kondenser sıcaklığının artmasıyla genel olarak üç soğutucu akışkan ile çalışan sistemin COP ve ekserjetik
verim değerlerinde azalma olmuştur. Benzer sonuçlar Yataganbaba vd. (2015) çalışmasında da elde edilmiştir
[3]. R134a ve R1234ze(E) akışkanlarıyla çalışan sistemin COP ve ekserji verim değerleri birbirine çok
yakındır. R134a’ya bir diğer alternatif olan R1234yf akışkanıyla çalışan sistemin hem COP değerleri hem de
ekserji verim değerleri daha düşüktür.
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Şekil 4. Çevre sıcaklığı değişimin ekserjetik verim üzerindeki etkisi

Şekil 4’te çevre sıcaklığının ekserji verimine etkisi incelenmiştir. Her üç akışkan ile çalışan soğutma sistemi
için de çevre sıcaklığının artışı ile ekserji verimlerinin arttığı görülmüştür. R1234yf akışkanı ile çalışan
sistemin ekserji verimi, diğer akışkanlarla çalışan sistemlerin ekserji verimlerinde daha düşüktür.
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Şekil 5. Evaporatör sıcaklığının kompresör gücü üzerindeki etkisi

Şekil 5’de evaporatör sıcaklığının kompresör gücüne etkisi görülmektedir. Evaporatör sıcaklığının artması,
farklı akışkanlarla çalışan sistemin kompresör gücü farkını nispeten azaltmıştır. Bununla beraber R1234yf
soğutucu akışkanı ile çalışan soğutma sistemlerinde daha yüksek kompresör güç tüketimleri görülmüştür.
R1234ze( E) ve R134a akışkanlarıyla çalışan soğutma sistemlerinde kompresör gücü genel olarak birbirine
yakındır. Benzer sonuçlar Vaghela (2017) çalışmasında da belirlenmiştir [7].

Şekil 6.Evaporatör sıcaklığının soğutucu akışkan debisi üzerindeki etkisi

Evaporatör sıcaklığının soğutucu akışkan debisi üzerindeki etkisi Şekil 6’da verilmiştir. Evaporatör sıcaklığı
ile soğutucu akışkan debisi arasında ters orantılı bir ilişki vardır. Evaporatör sıcaklığındaki artışla soğutucu
akışkan debisi genel olarak azalmıştır.
Bu çalışmada, soğutma sistemlerinde yaygın kullanılan R134a soğutucu akışkanına alternatif olarak iki farklı
soğutucu akışkanla çalışan sistemin enerji ekserji verimleri karşılaştırılmıştır. Genel olarak R134a ile
R1234ze(E) akışkanlarıyla çalışan buhar sıkıştırmalı soğutma sisteminin ekserji verimleri ve COP
değerlerinin birbirine yakın olduğu görülmüştür. R1234yf akışkanı ile çalışan buhar sıkıştırmalı soğutma
sisteminin ekserji verim ve COP değerlerinin ise bu iki akışkanla çalışan sisteme göre daha düşük olduğu
görülmüştür. R134a akışkanının yüksek GWP değerine sahip olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada elde edilen
sonuçlara göre; R134a akışkanı ile çalışan sistemde çok az değişiklik yapılmasıyla R1234ze(E) akışkanının
alternatif olarak kullanılmasının mümkün olduğu sonucuna varılmıştır.
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A Torque Ripple Reduction Method of Stepper Motor for LowSpeed Applications
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Abstract
The simplest driving method is full-step mode drive for stepper motors. The stepper motors have vibration
and noise problems operating in full-step mode at the low-speed region. In this study, a current method is
proposed in order to reduce torque ripples and oscillations at each step points for operating in full-step
mode. The proposed method is suitable for low-level and low-cost microprocessors due to its simple
applicability. The proposed method provides control of phase currents during commutation. The
traditional and proposed methods have been performed by using MATLAB/SimPowerSystem blocks. The
simulation results have been analyzed for three different speeds. It has been shown that the stepper motor
torque ripple and oscillation in the positioning angle are reduced by using with the proposed method.
Keywords: Stepper motor, torque ripple reduction, full-step drive.

1. GİRİŞ
Adım motorları robotik uygulamalar, CNC makineleri, yazıcılar ve ev aletlerinde yoğun olarak
kullanılmaktadırlar. Bir adım motorunun sürücüsünde aranan özellikler hızlı ivmelenme, düzgün hız
karakteristiği, doğru pozisyon alma ve yüksek moment üretmedir [1].
Adım motorlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi açık çevrim kontrol kullanılarak sürülebilmesidir.
Açık çevrim kontrolde sargılara sırayla bir gerilim darbesi uygulanır ve adım motorunun adım açısına bağlı
olarak motor dönme hareketini gerçekleştirir. Bu yöntem birçok uygulama için basit, etkili ve düşük maliyetli
olmasına rağmen mekanik rezonansları, motor titreşimlerini ve akustik gürültüleri azaltmak veya yok etmek
için yetersiz kalmaktadır. Mikroişlemci teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak adım motorlarının kapalı
çevrim kontrolleri de geliştirilmiştir. Böylece vibrasyonlar ve mekanik rezonansların azaltılması için gerekli
uygulamaların yapılmasının da önü açılmıştır. [2]’ de mixed-mode darbe genişlik modülasyon (DGM) tekniği
kullanılarak akım dalgalanmaları ve dolayısıyla düşük moment dalgalanmaları elde edilmiştir. Böylece
motorun dinamik performansı artırılarak motordaki gürültüler azaltılmıştır. Düşük hızlarda rezonans ve
vibrasyon problemlerinin giderilmesi amacıyla model tabanlı bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Önerilen
yöntemin etkinliği benzetim çalışması ve deneysel sonuçlar karşılaştırılarak gösterilmiştir [3]. Ayrıca diğer
bir çalışmada düşük ve yüksek hızlarda rezonans frekanslarının belirlenmesi farklı yük durumlarında ve farklı
sürme yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir [4].
Bununla beraber motor performansını artırmak için birçok uygulama gerçekleştirilmiştir. Rezonans
problemlerinin giderilmesi ve motorun pozisyon karalılığının artırılması için Yapay Sinir Ağları (YSA)
tabanlı kontrol yöntemi önerilmiştir [5]. Sadece akım geri beslemesi yapılarak yapılan pozisyon tahmini ve
algılayıcısız kontrol yöntemleri bu motorların geri beslemeli kontrol yöntemlerinden bazılarıdır [6-8]. [9]’ da
adım motoru için yeni bir model geliştirilmiştir. Bu model kullanılarak algılayıcısız kontrol gerçekleştirilmiş
ve etkili sonuçlar elde edilmiştir. Karmaşık kontrol yöntemleri yüksek maliyetli mikroişlemcilerin
kullanımını gerektirmekte ve dolayısıyla adım motorlarının düşük maliyetli sürücü avantajını ortadan
kaldırmaktadır. Bunun için daha basit ve etkili kontrol yöntemleri geliştirilmiştir [10].
*

Corresponding author. Tel.: +90-412-241 1000/7827

E-mail address: resat.celikel@gmail.com (R. Celikel).

2347

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
Bu çalışmada düşük hız uygulamalarında motor gürültülerini ve titreşimlerini azaltan bir yöntem önerilmiştir.
Literatürdeki benzer yöntemlerin birçoğu mikro adımlama tekniği ve pozisyon geri beslemeli olarak
gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemler oldukça karmaşık ve uygulaması zor olan yöntemlerdir. Bu nedenle sürücü
maliyetlerini de artırmaktadır. Bu çalışmada önerilen yöntemin adım motorunun tam adım modunda çalışması
ve dolayısıyla basit olması mikroişlemci maliyetlerini de düşürmektedir. Ayrıca pozisyon geri beslemesiz
olarak çalışması sürücü maliyetlerinin daha düşük seviyelerde olmasını sağlamıştır. Önerilen yöntem adım
motorunun faz akımlarının komütasyon anında akım geçişlerinin kontrol edilmesi ilkesine dayanmaktadır.
Böylece komütasyon anında oluşan akım ve moment dalgalanmalarını önüne geçilmiş olunur. Dolayısıyla
pozisyon alma noktasındaki açı salınımları da azaltılmıştır. Benzetim çalışması üç farklı hız değerinde ve
sabit yük altında Matlab Simulink/SimPowerSystem blokları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen
sonuçlar geleneksel yöntemlerle karşılaştırılarak sunulmuştur.

2. ADIM MOTORUNUN MODELİ
Adım motorları fiziksel yapısı bakımından üç şekilde imal edilirler. Bunlardan en yoğun olarak kullanılanı ve
bu çalışmada kullanılan hibrit adım motorudur. Bu motorların statorlarında genellikle iki faz sargısı
bulunmaktadır. Uyarma çeşitlerine göre bu sargılar unipolar veya bipolar olarak imal edilirler. Bu çalışmada
bipolar sargı tipi ve bu sargıların uyarılması için iki adet H-köprü evirici devresi kullanılmıştır. Bu motorların
rotorları dişli yapıdadır ve rotorlarında mıknatıs bulunmaktadır. Hibrit adım motorunun sargılarına ait akım
ifadeleri Eşitlik 1 ve Eşitlik 2’ de görülmektedir. Buna göre motorun akımı sargı direnci, sargı indüktansı ve
rotorun konumuna da bağlıdır. Eşitlik 3’ de görüldüğü gibi motorun ürettiği moment akım değerlerinin
yanında rotor konumuna bağlıdır. Eşitlik 4’ te motorun ürettiği momentin ifadesi görülmektedir. Eşitlik 5’ te
görüldüğü gibi rotor açısı, rotor hızı ve rotor diş sayısına bağlıdır.

L

dia
= va − Ria − K tω sin θ
dt

(1)

L

dib
= vb − Rib − K tω cos θ
dt

(2)

TE = − K t ia sin θ + K t ib cos θ

(3)

J

dω
= TE − Dω − TLt
dt

(4)

dθ
= N rω
dt

(5)

Burada R ve L sırasıyla sargı direncini ve indüktansını, v a , v b sargı gerilimlerini, i a , i b sargı akımlarını, ω
rotor hızını, θ rotor açısını, J rotor eylemsizlik momentini, T E motorun ürettiği momenti, T L yük momentini,
K t moment sabitini N r rotor diş sayısını ve D sönümleme katsayısını göstermektedir.
Adım motorlarının sargıları tam adım, yarım adım ve mikroadım gibi farklı yöntemlerle uyarılırlar.
Mikroadım yöntemi son yıllarda oldukça ilgi görmektedir. Fakat mikroadım tekniği karmaşık işlemler ve
yüksek hıza sahip daha pahalı işlemciler gerektirmektedir. Ayrıca mikroadım sayısı arttıkça motor hızı çok
düşmektedir. Bu dezavantajlarının yanında mikroadım tekniği kullanılarak rezonans bölgelerinden çıkmak
için birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada her an için bir faz sargısının enerjili olduğu tam adım yöntemi
kullanılmıştır. Tam adım yöntemi oldukça basit ve çok ucuz mikroişlemcilerle kolaylıkla
gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemin en büyük dezavantajı motorun her adımında yeni konum noktasındaki
salınımlardır. Bu aynı zamanda motorun momentinde yüksek dalgalanmalar demektir. Motor ivmelenirken bu
dalgalanmalar titreşimlere ve gürültülere neden olmaktadır. Bu çalışmada bu gürültülerin ve titreşimlerin
azaltılması için bir yöntem önerilmiştir.

3. ADIM MOTORUNUN SÜRÜLMESİ İÇİN ÖNERİLEN YÖNTEM
Bu çalışmada adım motorunu her an için bir faz enerjili tam adım modunda çalışması için yeni bir yöntem
önerilmiştir. Tam adım modunda çalışma, özellikle basitliği ve birçok endüstriyel uygulama için yeterli
hassasiyete sahip olması bakımından önemlidir. Önerilen yöntemde iki faz akımının komütasyon anında
kontrolü gerçekleştirilmektedir. Pozisyon ölçümü yapılmamıştır ve bu özelliği ile sürücü maliyeti
azaltılmıştır. Faz akımlarının komütasyon zamanın motor sargılarının zaman sabiti süresince olması
sağlanmıştır. Ayrıca komütasyon boyunca faz akımlarının doğrusal olarak değişmesi sağlanmıştır. Motor
sargılarının zaman sabiti Eşitlik 6’ da görülmektedir.
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ta = L / R

(6)

Motor faz akımlarının komütasyon anındaki durumları dört farklı şekilde meydana gelmektedir. Bu durumlar
Şekil 1’ de görülmektedir. Faz akımlarının kontrolü için her durumda, her faz sargısı için bir akım denklemi
oluşturulması gerekmektedir. Denklemler incelendiğinde sadece iki denklemin oluşturulması ve bu
denklemlerin her durum için alacağı farklı değerlerin belirlenmesinin yeterli olduğu görülmektedir.
Komütasyon süresince motor faz akımlarının alacağı değer Eşitlik 7 ve Eşitlik 8’ de gösterilmiştir.

A = Im −
B=

Im
t
ta

(7)

Im
t
ta

(8)

1. Durum
Ia
Ib

2. Durum
Im

Ib

0

Ia

0

ta
-Im
ta
3. Durum

Ib
Ia

4. Durum

0

Ia

-Im

Ib

ta

Im
0

ta

Şekil 1. Tam adım modu için komütasyon anında faz akımlarının aldığı dört farklı durum

Şekil 1.’ de görülen dört farklı durum için Eşitlik 7 ve Eşitlik 8 kullanılarak komütasyon boyunca akım
denklemleri oluşturulmuştur. Bu denklemler Eşitlik 9 ile Eşitlik 12 arasında görülmektedir.

Ia = A ,

Ib = B

, 1. Durum

(9)

Ia = −B ,

Ib = A

, 2. Durum

(10)

Ia = − A ,

Ib = −B

, 3. Durum

(11)

Ia = B ,

Ib = − A

, 4. Durum

(12)

Bu yöntem ile komütasyon anında oluşan moment dalgalanmaları ve konumlanma noktasındaki açısal
salınımlar azaltılmış olunur. Fakat bu yöntemde komütasyon zamanı motor sargılarının zaman sabiti ile
sınırlandırılmaktadır. Bu nedenle önerilen yöntem düşük hızlarda çok etkili olmaktadır.
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4. BENZETİM ÇALIŞMASI
Önerilen Yöntemin benzetim çalışması üç farklı hız değerinde MATLAB/SimPowerSystem blokları ile Şekil
2’ de gösterildiği gibi gerçekleştirilmiştir. Geleneksel yöntem ile önerilen yöntemin akım, açı ve moment
grafikleri bu hız değerlerinde karşılaştırılmıştır. Benzetim çalışmasında 1.8° adım açısına sahip hibrit adım
motoru kullanılmıştır. Önerilen çalışmada Eşitlik 6’ dagösterilen zaman sabiti komütasyon zamanın
belirlenmesi için önemlidir. Bu motor için zaman sabiti ve dolayısıyla akım komütasyonun süresi 2 ms olarak
bulunmuştur.

Ia, Ib (A)

Şekli 2. Adım motorunun sürücü sisteminin benzetim çalışması
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Şekil 3. 10 a/s hızında geleneksel yöntem için sırasıyla faz akımları, açı ve moment grafikleri
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Şekil 4. 10 a/s hızında önerilen yöntem için sırasıyla faz akımları, açı ve moment grafikleri

Adım motoru sürücü sistemleri çalışmalarında hız değeri olarak adım/saniye (a/s) benimsenmiştir. Bu
çalışmada hız değeri olarak 10 a/s, 200a/s ve 400a/s seçilmiştir ve bu hız değerlerinde benzetim çalışması
gerçekleştirilmiştir. Şekil 3’ te geleneksel tam adım sürücü için 10 a/s hızında akım, açı ve moment değerleri
görülmektedir.
Şekil 3’ te görüldüğü gibi geleneksel yöntemde moment salınımları oldukça yüksek olmaktadır. Buna bağlı
olarak her adımda motor açısal olarak konumlanırken büyük salınım yapmaktadır. Bu da motor sürülürken
titreşim ve gürültülere neden olmaktadır. Şekil 4’ te tam adım sürme yönteminin bu dezavantajını azaltmak
için faz akımlarının komütasyon zamanı ve akım dalga şekilleri yine aynı hız değeri için kontrol edilmiştir.
Burada faz akımlarının komütasyon zamanın kontrol edildiği açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca kesime
giren fazın akımının doğrusal olarak azaldığı iletime giren fazın doğrusal olarak arttığı görülmektedir.
0.3

2
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Te (Nm)

Açı (Derece)

1.5
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t (s)

Şekil 5. 10 a/s hızında geleneksel yöntem ile önerilen yöntemin açı ve moment değerlerinin karşılaştırılması
Şekil 5’ te 10 a/s hız değeri için açı değeri ve moment değeri aynı grafik üzerinde ayrıntılı olarak
karşılaştırılmıştır. Burada geleneksel yöntemde motor açı değerine çok hızlı bir şekilde ulaşmıştır. Önerilen
yöntemde açı değerine ulaşılması biraz gecikmiştir fakat geleneksel yöntemde açı dalgalanması
sönümlenmeden önce önerilen yöntem açı değerine ulaşmıştır ve daha hızlı sönümlenmiştir. Ayrıca
geleneksel yöntemde açı ve moment salınımlarının önerilen yönteme göre çok yüksek olduğu görülmektedir.
Şekil 6’ da 200 a/s ve Şekil 7’ de 400 a/s hız değerleri için benzetim çalışması tekrarlanmıştır. Bu hız
değerlerinde de önerilen yöntem kullanılarak etkili sonuçlar elde edilmiştir. Şekil 8’ de 400 a/s hızında adım
motorunun her iki yönde dönmeye ve durmaya verdiği tepki önerilen yöntem kullanılarak gösterilmiştir.

2351

2

2

1

1
Ia, Ib (A)

Ia, Ib (A)

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

0
-1

-1

-2
0

0

-2
0.02

0.04

0.06
[a]

0.08

0.1

0

0.12

0.02

0.04

0.06
[b]

0.08

0.1

0.12

Geleneksel Yöntem
Önerilen Yöntem

0.2

37

Te (Nm)

Açı (Derece)

38

36

Geleneksel Yöntem
Önerilen Yöntem

0.1
0

35
0.105

0.11
t (s)
[c]

-0.1
0.105

0.115

0.11
t (s)
[d]

0.115

2

2

1

1
Ia, Ib (A)

Ia, Ib (A)

Şekil 6. 200 a/s hızında a) Geleneksel yöntem faz akımları b) Önerilen yöntem faz akımları c) Geleneksel yöntem ve
önerilen yöntem açı değerleri d) Geleneksel yöntem ve önerilen yöntem moment değerleri
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Şekil 7. 400 a/s hızında a) Geleneksel yöntem faz akımları b) Önerilen yöntem faz akımları c) Geleneksel yöntem ve
önerilen yöntem açı değerleri d) Geleneksel yöntem ve önerilen yöntem moment değerleri
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Şekil 8. 400 a/s hızında önerilen yöntem kullanılarak motorun her iki yönde dönerken, sırasıyla motor faz akımları, motor
momenti ve açı değeri.

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada düşük hızlarda çalışan adım motorlarının titreşim ve gürültülerinin azaltılması için bir akım
kontrol yönteminin benzetim çalışması gerçekleştirilmiştir. Düşük hızlarda mikro adımlama teknikleri
oldukça yoğun olarak kullanılsa da yüksek işlemci kapasitesi sürücü maliyetlerini artırmaktadır. Önerilen
yöntem oldukça basit yapılıdır ve düşük seviyeli işlemcilerle kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Geleneksel tam
adım sürme yöntemi ile önerilen tam adım sürme yönteminin karşılaştırılması üç farklı hız değerinde
gerçekleştirilmiştir. Önerilen yöntem hem moment dalgalanmalarını azaltmıştır hem de adım motorunun
konumlandığı noktadaki salınımları azaltmıştır. Benzetim çalışması farklı hız değerlerinde önerilen yöntemin
üstünlüğünü göstermiştir. Çalışmanın devamında düşük hızlarda oluşan mekanik rezonansların engellenmesi
için önerilen kontrol yönteminin geliştirilmesi öngörülmektedir.
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ABSTRACT
The fossil based fuels are essential for internal combustion engines. Many studies are continuing to
reduce the dependence on petroleum-derived fuels worldwide in recent years, the focus has been on
renewable and clean alternative energy sources in order to reduce the effects of petroleum-based
pollutants. Biofuels provide a significant advantage for our country, which is in a significant position in
the agricultural sector. Bioethanol is seen as a good alternative energy source in the literature due to its
low cost, its ability to be a renewable energy source, its low emission values and its easy availability. For
this reasons, in our study; the bioethanol obtained from sugar beet molasses was used as an alternative
fuel in gasoline engines.
In this study, fuel consumption and emission values were investigated as experimental the use of
evaporated bioethanol as a secondary fuel at various mixture ratios in a gasoline engine. Engine
performance, emission value and combustion characteristics were examined by running the test engine
under full load at 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 and 2250 rpm. According to the obtained experimental
results, some improvements in the emission values were observed and maximum cylinder pressures under
different operating conditions were calculated.
Keywords: Biofuels, Dual Fuel, Combustion Analysis.

1. GİRİŞ
İnsanoğlunun ateşi keşfetmesinden bu yana enerji ve kaynaklarının önemi her geçen gün daha da
vazgeçilmez bir hal almıştır. Ateşten elde edilen enerji, ısınmak, yiyecekleri pişirmek ve
aydınlanmak için kullanılırken günümüzdeki kullanım miktarının fazlalığı ile gücün sembolü
haline gelmiştir. Ülkeler, artık farklı kaynaklardan elde edilen enerjiyi teknolojik gelişmişlik
seviyesinin bir göstergesi olarak rakiplerinin karşısına çıkarmaktadırlar. Bu amaçla teknolojik
gelişmişlik yolunda ön sıralarda yer alabilme savaşında, daha güçlü ve rakiplerine karşı caydırıcı
olmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duymaktadırlar.
Motorlu taşıt sayısı 21 milyonun üzerinde olan ülkemiz için kullanılan enerjinin birinci derecede
fosil yakıtlardan karşılanması, petrol kaynakları bakımından kendine yeter durumda olmaması ve
ihtiyacın yaklaşık % 92 ’sinin ithalat yolu ile karşılanması petrol alımı için milyarlarca doların
dışarıya ödenmesi nedeni ile ekonomimiz olumsuz etkilenmektedir.
İçten yanmalı motorlarda kullanılan yakıtların en başta gelen özellikleri arasında ucuz olmaları,
düşük emisyon değerlerine sahip olmaları, ihtiyaçları karşılayacak miktarlarda üretilebilmeleri,
kolaylıkla depolanabilir ve taşınabilir olmaları istenir. Ayrıca vuruntuya neden olmamaları içinde
yüksek sıkıştırma oranlarında çalışmaya uygun olmaları da gerekmektedir. Biyoyakıtlar, bu
*
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özellikleri karşılama noktasında çözümler arasında yer almakla birlikte kullanılan motorlarda
önemli değişikliklere de ihtiyaç duyulmamaktadır. Yüksek oktan sayısına sahip olmasının yanı sıra
kullanımı neticesinde emisyon değerlerinin düşük çıkması ve özellikle buji ateşlemeli motorlarda
tek başına veya benzinle belirli oranlarda karıştırılması neticesinde rahatlıkla kullanılabilmektedir.
Biyoetanol, şekerli ve nişastalı bitkilerin fermentasyonu veya selülozik kaynakların asidik hidrolizi
ile üretilmektedir. Şeker pancarı, şeker kamışı, buğday, mısır, patates, sap-saman-kabuk gibi
odunsu atık veya artıklar ile odun, biyoetanol üretiminde kullanılabilir. Şeker üretimi yan ürünü
melas da önemli bir alkol hammaddesidir [1]. Türkiye de bir tarım ülkesi olduğu için biyoyakıt
potansiyeli açısından dünyada stratejik olarak önem arz etmektedir.
Günümüzde sıvı etanol, benzin motorlarında yaygın olarak saf halde veya karışım olarak
kullanılmaktadır. Normalde karışımın emme manifoldunda hazırlandığı motor tiplerinde benzinbiyoyakıt karışım oranı standart bir değere kadar olabilmektedir [2]. Yapmış oldukları çalışmada
Cohn ve arkadaşları, sıvı etanolün direkt püskürtülmesi ve ikincil yakıt olarak benzin ile eş
zamanlı püskürtülmesinin avantaj sağladığını belirtmişlerdir [3],[4]. Benzer şekilde Ford’un
sürdürdüğü bir araştırmada, ikincil yakıt metodunu kullanarak daha yüksek basınçlarda püskürtme
yaptıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını ifade etmişlerdir [5]. Turner ve arkadaşları yapmış
oldukları çalışmada, benzine eklenen etanolün motor emisyonlarının azalmasına ve verim artışına
olumlu katkısının olduğunu göstermişlerdir [6].
Çelik, benzinli motor için yüksek sıkıştırma oranında uygun etanol-benzin karışımı oranının
deneysel olarak belirlenmesi üzerine yaptığı çalışmasında, etanolün yüksek oktan sayısına ve
düşük emisyon değerleri verdiğini ifade etmiştir. Bu amaçla etanol kullanılan küçük bir benzinli
motorda 6/1 sıkıştırma oranında sabit yük ve devirde E25 (%75 benzin + %25 etanol), E50, E75 ve
E100 oranlarındaki etanol karışımlarından en uygun performans ve emisyon verileri E50
oranındaki karışımla elde edilmiştir. Sıkıştırma oranı 6/1’den 10/1 yükseltilerek tam yük ve çeşitli
devirlerde vuruntu olmaksızın yapılan testlerde sonuçlar göstermiştir ki E0 oranındaki yakıta göre
E50 yakıt karışımı kıyaslandığında yaklaşık %29 güç artışı olmuştur. Üstelik özgül yakıt tüketimi
ve CO, CO 2 , HC ve NO x emisyonları yaklaşık olarak sırası ile %3, %53, %10, %12 ve %19
azaltılmıştır [7].
Al-Hasan, motor performansı ve egzoz emisyonunda etanol-kurşunsuz benzin karışımının etkisini
dört zamanlı, dört silindirli bir motor kullanarak araştırmıştır. Dörtte üç gaz kelebeği açıklığında
1000 ile 4000 devir arasında değişen motor devirlerinde çeşitli oranlardaki kurşunsuz benzin –
etanol karışımları kullanılarak karbon monoksit (CO), karbon dioksit (CO 2 ) ve yanmamış
hidrokarbon (HC) egzoz emisyonları analiz edilirken hava yakıt oranı, yakıt tüketimi, hacimsel
verim, fren ısıl verimi, fren gücü, motor torku ve fren özgül yakıt tüketim performans testleri
yapılmıştır. Sonuçta, kurşunsuz benzin – etanol karışımının fren gücünü, torku, hacimsel ve fren
ısıl verimlerini ve yakıt tüketimini arttırırken fren özgül yakıt tüketimini ve hava yakıt oranını
azalttığını göstermiştir. Motor egzozundaki CO ve HC emisyon konsantrasyonları azalırken CO 2
konsantrasyonu artmıştır. Bütün motor devirlerinde ölçülen bütün parametreler için en iyi sonuçlar
hacimsel olarak %20 etanol yakıt karışımı vermiştir [8].
Bayraktar, buji ateşlemeli motorlarda benzin-etanol karışımı kullanımının motor performansı ve
egzoz emisyonları açısından deneysel ve teorik uygulamasını yapmıştır. Deneysel sonuçlarda,
%7,5 etanol karışımı motor performansı ve egzoz emisyonları bakımından en uygun olduğunu
göstermiştir. Ancak, teorik kıyaslamada %16,5 etanol içeren karışım buji ateşlemeli motorlar için
en uygun karışım olduğu gösterilmiştir [9].
Koç ve arkadaşları, buji ateşlemeli bir motorda motor performansı ve egzoz emisyonlarında
etanol-kurşunsuz benzin karışımlarının etkilerini araştırmışlardır. Test sonuçları kurşunsuz benzine
eklenen etanol motor torkunu, gücü ve yakıt tüketimini arttırırken, karbon monoksit (CO), azot
oksit (NO x ) ve hidrokarbon (HC) emisyonlarını azalttığını göstermişlerdir. Ayrıca, etanol-benzin
karışımlarının vuruntu olmaksızın sıkıştırma oranının (CR) artmasına da imkân verdiği
bulunmuştur [10].
Biyoyakıt olarak adlandırılan alkoller, içeriğindeki oksijen miktarı ve oktan sayısının yüksek oluşu
nedeniyle yanma sonucu çevreye verdikleri zarar fosil kökenli yakıtlara göre daha düşüktür.
Dolayısıyla benzine katılarak kullanılmaktadırlar [11]. Bunun yanı sıra benzinle kıyaslandığında
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yüksek buharlaşma ısısına sahip olan alkoller, silindir içerisine emilen karışımı soğutmakta ve bu
durumda motorun volümetrik verimini arttırmaktadır. Ayrıca fosil kökenli yakıtlara göre alkollerin
ısıl değerlerinin düşük oluşu özgül yakıt tüketiminin artmasına neden olmaktadır [12].
Abdel-Rahman ve arkadaşı, hacimce %10, 20 30 ve 40 etanol içeren etanol-benzin karışımlarının
farklı sıkıştırma oranlarında motor performansına etkilerini araştırmışlardır. Motor devri sabit
2150 dev-1 iken farklı sıkıştırma oranlarında değişimleri incelemişlerdir. Sıkıştırma oranı 10 iken
%10 etanol içeren karışımdan elde edilen indike basıncın benzine göre yüksek olduğunu
belirtmişlerdir. Diğer karışım oranlarında indike basınç değerinin azaldığını ifade etmişlerdir.
Yaptıkları testlerin sonuçlarına göre, benzine etanol ilavesinin oktan sayısını artırdığını, etanolün
buharlaşma ısısının benzine göre daha yüksek olmasından dolayı etanol ilavesinin, karışımın ısıl
değerini azalttığından dolayı performansı olumsuz yönde etkilediğini ifade etmişlerdir [13].
Keskin ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada buji ile ateşlemeli bir motorda farklı oranlardaki
benzin, butanol ve etanol karışımlarının alternatif yakıt olarak kullanımının yakıt tüketimi ve
egzoz emisyonları üzerindeki etkilerini deneysel olarak araştırmışlardır. Alkol karışımı yakıtların
benzin yakıtına göre daha yüksek oktan sayısına sahip olduğunu, buna karşın karışım yakıtların ısıl
değerlerinin benzin yakıtına göre düşük olduğunu belirlemişlerdir. Isıl değerinin düşük olmasından
dolayı alkollerin benzine katılmasıyla özgül yakıt tüketiminde artış olmuştur. CO emisyonlarında
önemli derecede düşüş, CO 2 emisyonlarında benzine göre artış, HC emisyonlarında benzine göre
artış ve NO x emisyonlarında düşme eğilimi gözlemlerken, O 2 emisyonlarında önemli bir değişim
olmadığını gözlemlemişlerdir [14].
Huang ve arkadaşı, ısıtılmış etanolün silindir içerisine enjektörle püskürtülerek emme supabı
yoluyla silindir içerisine alınan benzinle farklı oranlarda karıştırılması neticesinde motor emisyon
değerlerini deneysel olarak incelemişlerdir. CO ve HC emisyonlarını önemli derecede azalttığını
ve NO emisyonunu az miktarda artırdığını belirlemişlerdir. Sonuçta etanolün ısıtılmasının olumlu
etkisi olduğunu göstermişlerdir [15].
2. MATERYALLER VE METODLAR

Yapılan çalışmada, benzinli bir motorda etanolün ikincil yakıt olarak kullanılması hedeflenmiştir.
Benzinli bir motorda biyoetanolün gaz halinde ikincil yakıt olarak kullanılması sonucu motorun
performans, yakıt tüketimi ve emisyon değişimlerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda motora ilave yapılan sistemler ile deney düzeneğinin elemanları montajlanarak
Şekil 1’de gösterilen şekliyle hazır hale getirilmiştir. Motoru yükleyecek olan aktif
dinamometrenin bağlantıları, sistemin tüm mekanik ve elektrikli bağlantıları yapılarak sistem
çalışır hale getirilmiş ve deneyler gerçekleştirilmiştir.
Tablo 1. Benzin ve Etanolün Kimyasal Özellikleri [16],[17],[18]
Benzin
C 7 H 16 -C 8 H 18
0.72-0.76
44300
-45 - -13
27-225
-40
349
228-470
91-100
82-92
14.2-15.1/1

Kimyasal formülü
Yoğunluk (gr/cm3) (20 0C)
Alt ısıl değer (kj/kg)
Parlama noktası (ᵒC)
Kaynama noktası (ᵒC)
Donma noktası (ᵒC)
Buharlaşma gizli ısısı (kj/kg)
Kendi kendine tutuşma sıcaklığı (ᵒC)
Araştırma oktan sayısı (ROS)
Motor oktan sayısı
Hava / Yakıt oranı (kg/kg)

Etanol
C 2 H 5 OH
0.789
26900
12-20
78
-114
900-920
363
108.6-110
92
8.97/1

Bu çalışmada bazı özellikleri tablo 1’de verilen değişik oranlardaki benzini ve ısıtarak
buharlaştırdığımız etanolü farklı yollardan buji ateşlemeli benzinli ve tek silindirli bir motora
gönderilmesi sayesinde emme manifoldunda karışımları sağlanarak silindire alınması sağlanmıştır.
Yakıtın silindir içerisine gaz haliyle gönderilmesi sayesinde buharlaşma ısısının sebep olduğu
olumsuz etkiler ortadan kaldırılmaya çalışılarak motorun performans değerleri, yakıt tüketimi ve
emisyon değişimleri araştırılmıştır. Hacimsel olarak farklı oranlardaki etanol deney motorunda
1000-2250 dak-1 devir aralıklarında tam yükte (tam gazda) çalıştırılarak motor performansı,
emisyon ve yanma karakteristikleri incelenmiştir.
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Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik görünümü

Silindir içi maksimum basınç değişimlerinin ölçümü, krank açı değişimlerinin belirlendiği Şekil
2‘de gösterilen enkoder (krank açı sensörü) aracılığı ve silindir kapağına yerleştirilen optik basınç
sensörü kullanılarak tespit edilmiştir. Farklı çalışma şartları altında silindir içi maksimum
basınçları Febris yanma analiz programı yardımı ile hesaplanmıştır. Deney esnasında ölçülen
motor teknik verileri febris sensör arayüzü aracılığı ile bilgisayar ortamına aktarımı sağlanmıştır.

Şekil 2. Enkoder (krank açı sensörü) ve motor bağlantısı

Şekil 3. Febris yanma analizi programı ekran görüntüsü

Yapılan çalışmada, motor üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan sadece yakıt sisteminde
yapılan düzenlemelerle yakıt olarak benzin ve buhar halindeki etanol aynı anda ayrı ayrı
sistemlerden motor içerisine alınmıştır. Gerçekleştirilen ölçümlerin ve alınan verilerin daha sonra
işlenebilmesi için eş zamanlı olarak kaydedilmesi işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada,
devir sayısı, yakıt tüketimi, motor torku gibi motor çalışma parametrelerinin ölçümlerinin, yüksek
doğrulukta düşük maliyetli ölçüm cihazlarıyla ölçümü gerçekleştirilmiştir. Çalışmada ayrıca, tüm
bu parametrelerinin ileri yanma analiz programı yardımıyla bilgisayardan izlenerek ve
gerektiğinde incelenmek üzere kaydı yapılmıştır. Kullanılan yakıt çiftinin motor üzerindeki
etkisini gözlemleyebilmek amacıyla FEBRİS Yanma Analizi Yazılım Programı kullanılmıştır.
Yazılım sistemi enkoder ve basınç sensörü tarafından desteklenmektedir. Şekil 3‘de görülen
FEBRİS yanma analizi yazılımı, sensörlerden alınan sinyalleri ve bu sinyalleri kullanarak
hesapladığı verileri gerçek zamanlı olarak gösteren ve kaydeden, ölçülen ve hesaplanan verilere
bağlı olarak yapılan performans ve ileri yanma analiz hesaplamalarının grafiksel olarak
incelenebildiği gibi farklı formatlarda da raporlanmasına olanak veren bir yazılımdır. Yazılım,
deney motorunun teknik verilerini kullanılarak sensörler tarafından aktarılan datalar yardımıyla
çalışmaktadır [19].
Tablo 2. Deney motorunun teknik özellikleri
Motor modeli
Motor soğutması
Silindir sayısı
Motor Hacmi
Maksimum Güç
Sıkıştırma oranı
Çevrim sayısı
Çalışma şekli

Loncin G420 F
Hava soğutmalı
1
420 cc
3600 dev/dak, 8.5 kW
8.3:1
4 zamanlı
Buji ateşlemeli
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Biyoetanolün benzinli motorlarda ikincil yakıt olarak kullanılabilirliği, motorun farklı devirlerinde
ve tam gaz kelebek açıklığı pozisyonunda performans ve emisyon testlerini yaparak sistemin
verimliliğinin deneysel olarak incelenmesi sayesinde gerçekleştirilmiştir.
Deneylerimizde test yakıtı olarak şeker pancarı melasından elde edilen biyoetanol kullanılmıştır.
Deneyler, teknik özellikleri Tablo 2‘de verilen benzinli motorunda ve motor performansını analiz
etmek için aktif motor dinamometresi yardımıyla gerçekleştirilmiştir. BOSCH marka egzoz gaz
analiz cihazı yardımı ile egzoz emisyon değerlerinin ölçümü yapılmıştır. Deneyler yük altında 6
farklı motor devrinde (1000, 1250, 1500, 1750, 2000 ve 2250 dev-1) yapılmıştır. Motor, yaklaşık
22 0C ortam sıcaklığında ve testlerden önce yaklaşık 15 dakika yüksüz olarak çalıştırılarak çalışma
sıcaklığına gelmesi sağlanmıştır. Ölçülen parametrelerle ilgili grafikler çizilip, sadece benzin ve
benzin-buhar etanol çalışma grafikleri karşılaştırılıp yorumlanmıştır.
3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Motor Momenti
Şekil 4’de farklı yakıt tiplerinde ve oranlarında çalışma durumunda gaz kelebeği tam açıkken
motorun tam yükteki moment değişimi görülmektedir. Grafikte de görüldüğü gibi her iki yakıt türü
için devir sayısının yükselmesi ile motor momentinin artması birim zamandaki çevrim sayısının
artmasının sonucudur. İçten yanmalı motorlarda motor momentini belirleyen temel değişken
parametrenin ortalama efektif basınç (P me ) olduğu bilinmektedir. Motorlarda P me ’nin maksimum
olduğu devirlerde motor momenti de maksimumdur. Çalışma verilerine bakıldığında da düşük
motor devirlerinde tüm çalışma durumunda motor momenti de düşüktür. Devir artışı ile birlikte
motor momentlerinin arttığı görülmektedir. Sadece benzinle (B100) çalıştırılan motorda, motor
momenti sürekli artış durumunda iken benzin-etanol karışım yakıtı kullanılan durumda ise
moment artışı gözlemlenirken %25 (B75-E25) oranında etanol kullanılan motor için 1500 dev-1
üzerindeki devirlerde bir miktar düşüş meydana gelmiştir. Karışım yakıt oranı %50 (B50-E50)
olan motor çalıştırma koşullarında aynı devir üzerindeki devirlerde motor momenti sabit değer
göstermektedir. Bu durumlar karışım yakıtlarda etanol miktarının artması ile alt ısıl değeri düşük
olan yakıt miktarının artması olarak yorumlanabilir. Alt ısıl değerinin düşmesi ile yanma sonucu
motora giren enerji miktarının azalması ile P me ’nin azalmasına sebep olur. Sonuç olarak motor
momentinin azalması beklenen bir sonuçtur. Karışım yakıtlar içerisinde etanol miktarının artması
bu durum itibari ile bir avantaj olarak görülmemektedir.

Şekil 4. Motor momentleri

Şekil 5. Yakıt tüketim miktarı

3.2. Yakıt Tüketimleri
Motor testlerinde her bir test yakıt tipi için aynı devirlerde ve kelebek pozisyonunda birim
zamandaki tüketim miktarları ölçülmüştür. Grafikte de görüldüğü üzere devir sayısının artması ile
birim zamandaki çevrim sayısı arttığından motora giren yakıt miktarlarının artması olağandır.
Ancak grafiğe bakıldığında yakıt içerisindeki etanol miktarının artması ile tüketilen yakıtın
kütlesel değerinin arttığı görülmektedir. Bu durum etanolün alt ısıl değerinin azalması ve
stokiyometrik karışım oranının benzinden daha düşük olması ile açıklanabilir. Her üç yakıt türünde
yapılan çalışmalarda Hava Fazlalık Katsayısı (λ) değeri 1 olacak şekilde karışım teşkili
oluşturulmuştur.
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3.3. CO Emisyonları
Şekil 6’da görüldüğü gibi karışım yakıtlarla saf benzin kıyaslandığında karışım yakıtlardaki CO
emisyon oranlarında önemli oranlarda azalmalar olduğu ve bu azalmanın yüksek devirlerde de
devam ettiği görülmektedir. Bu durum etanolün molekül yapısında var olan oksijen miktarının
yüksek olması ve beraberinde yüksek oktan sayısı ve içeriğinde kükürt bileşiklerinin
olmamasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Etanol oranı yüksek olan karışım yakıt için yüksek
devirlerdeki CO miktarı düşüşü daha yüksek olduğu görülmektedir. Motor devrinin artması sonucu
her çevrimde silindire alınan etanol miktarındaki artışın bu duruma imkân verdiğini söylemek
mümkündür.

Şekil 6. CO emisyon oranları

Şekil 7. HC emisyon oranları

3.4. HC Emisyonları
Hidrokarbon emisyonu, tam yanmayan ürünlerin dışarı atılması ile eksik yanmadan
kaynaklanmaktadır. Bu durum iyi hazırlanmış bir karışımın yüksek yanma verimleri ve yanmayı
olumsuz etkileyecek yapısal ve işletme faktörlerin iyileştirilmesi ile azaltılabilmektedir. Silindir
cidarlarına yakın bölgelerde alev sönmelerine yol açması neticesinde HC emisyon değerleri daha
yüksek çıktığı bilinen bir durumdur. Şekil 6’da görüldüğü üzere motor devirlerinin yükselmesi ile
HC emisyonlarının her üç yakıt tipi için azaldığı ancak karışım yakıtlar benzine göre yüksek
çıkmıştır. Ayrıca karışım yakıttaki etanol oranı attıkça bu artış daha yüksek değerlere ulaştığı
görülmektedir. Çalışmanın özgün yanı olan etanolün motora buharlaştırılarak gönderilmesinden
ötürü emme manifoldun da etanolün buharlaştırılması için ekstra ısı çekilmemesi ve buhar halde
emme manifolduna alınan etanolün hava ile karışım oluşum hızının artması yüksek devirlerde
kısalan emme sürelerinde avantaj sağlamıştır. Bu avantaj grafikte görüldüğü üzere benzin ile
%25’lik karışım oranına sahip yakıt karşılaştırıldığında açığa çıkan HC değerlerinin çok yakın
olduğu ifade edilebilir. Elde edilen deneysel veriler ve motor üreticisinin belirttiği %10 etanol
benzin sıvı karışımları çalışma sınırlarının %20-25 karışım oranlarına çıkarılmasını mümkün
olduğunu göstermektedir. Etanol oranının artması, HC emisyon değerlerinin daha da yüksek
çıkması ise etanolün yanma hızının düşük olmasına bağlanmaktadır. Dolayısı ile düşük oranda
etanol karışım yakıt kullanmak daha avantajlı görülmektedir.
3.5. Egzoz Gaz Sıcaklıkları
Egzoz gazı sıcaklıkları benzin ve karışım yakıtlar için kıyaslandığında, şekil 7’de görüldüğü gibi
karışım yakıtlarda daha yüksek çıkmıştır. Bu durum her ne kadar etanolün buharlaştırılması
yoluyla çözülmeye çalışıldıysa da etanolün gizli buharlaşma ısıl değerinin yüksek olması ve düşük
yanma hızı sebebi ile yanma olayının piston alt ölü noktaya doğru ilerlemesi halinde bile devam
etmesi neticesindeki ısı artışından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Şekil 8. Egzoz gaz sıcaklıkları

Şekil 9. Silindir içi maksimum basınçlar
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3.6. Silindir İçi Maksimum Basınçlar
Araştırmacılar, yanma sonu silindir içi basınç ve krank mili açısına bağlı hacim değişimleri ile
motorların performans ve iş çevrim parametreleri hakkında önemli bilgiler üretebilmektedir.
Silindir içi basınç değişimleri deneysel ve teorik olarak farklı şekillerde elde edilebilmektedir.
Deneysel olarak yapılan çalışmada, FEBRİS yanma analizörü kullanılarak silindir kapağına
yerleştirilen piezo-elektik basınç sensörü ve krank mili üzerine yerleştirilen enkoder ile gerçek test
şartlarında ölçülen basınç-krank mili açısı (KMA) değerleri FEBRİS ara yüzü aracılığı ile Şekil
9’daki grafik elde edilmiştir. Grafiğe baktığımızda aynı kelebek açıklığında her üç yakıt tipi için
maksimum basınç değerlerinin devire bağlı arttığı 1500 d/dak değerinden sonra ise maksimum
basınç değerindeki artış daha düşük kaldığı görülmektedir. Yüksek devirlerde devir artışının bir
takım mekanik kayıpların ve hidrodinamik kayıpların artmasına sebep olduğu bilindiğinden, iş
çevrim parametrelerindeki olumsuz değişimler ile yüksek devirlerdeki basınç artış hızındaki
yavaşlama izah edilebilir. Her üç yakıt tipi için maksimum basınç değişimlerin yakın olduğu
görülmektedir, bu durum ise yakıt tiplerine göre kalorifik değerlerin değişimi söz konusu olsa dahi
kilogram başına karışımların kalorifik değerlerinin bir birine yakın olması şeklinde izah
edilmektedir.
4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, benzinli bir motorda motorun sıkıştırma oranı değiştirilmeden yakıt sisteminde bir
takım modifikasyonlar yapılarak benzin ve benzin-buhar etanol karışımlarının kullanımı
sonucunda motorun performans, yakıt tüketimi ve emisyon değerlerindeki değişimlerin
incelenmesi amaçlanmıştır. Farklı miktarlardaki etanolün bir buharlaştırıcıdan geçirilerek
buharlaştırılması ve emme manifolduna karışım halinde ulaşan benzin ve buhar etanolün hava ile
karışımının daha iyi olması sağlanarak silindirde özellikle etanolün buharlaşması aşamasındaki
enerji kaybının önüne geçilmesi planlanmıştır.
Deney sonuçları incelendiğinde etanol kullanımı sonucu, etanolün kalorifik değerinin düşük
olmasından kaynaklı tüm karışım oranlarında moment değerlerinde bir miktar düşüş
gözlenmektedir. Ancak kalorifik değerin benzine oranla yaklaşık yarı yarıya olması dikkate
alınırsa moment düşüşleri bu oranda olmamıştır. Bunun başlıca sebebi yakıtların hava fazlalık kat
sayıları olarak ifade edilse de sadece bu durumla izah edilemez. Karışım yakıtlar içerisinde etanol
miktarının artması alt ısıl değerinin düşük olması sebebi ile motorda enerji verimini azaltmaktadır.
Dolayısı ile belirli oranların üzerinde etanol kullanımı avantaj olarak görülmemektedir.
Benzin motorlarında yakıt olarak benzin yerine etanol kullanılması sonucunda etanol tüketimi
yaklaşık olarak benzinin iki katına çıkmaktadır. Çalışmadaki grafikler incelendiğinde motor
momenti düşüşü önemli derecede olmamasına karşın yakıt tüketimindeki artış da literatürde
belirtildiği üzere iki katına çıkmamıştır. Bunun sebebi olarak etanolün buharlaştırılması sonucu
hava ile daha iyi karışım teşkil ettiği, bunun sonucu olarak da yakıt tüketiminin azaldığı, ayrıca
emisyon değerlerinin de iyileştiği söylenebilir. Belirli oranlarda biyoetanol kullanıldığında da
yakıtın benzine oranla oktan sayısı daha yüksektir. Ayrıca oksijen içeriği daha fazladır ve benzine
oranla daha iyi yanar. Dolayısı ile daha az zararlı emisyon değerlerine sahiptir.
Etanol miktarının artışı ile yanmaya giren oksijen artışı, CO emisyon oranındaki düşüşle bu
durumu izah etmektedir. HC emisyonları ise artan oranda silindire alınan etanolün etkisi ile cidar
bölgelerinde alevin sönmesinden kaynaklı olarak kötüleşmiştir. Dolayısı ile HC daha yüksek
emisyon değerlerine ulaşmıştır.
Buharlaşma ısıl değerinin yüksek olmasından kaynaklı olarak yanma olayının uzaması egzoz
sıcaklıklarının yüksek kalmasına sebebiyet vermiştir. Yakıtların oktan sayılarının artması benzinli
motorların sıkıştırma oranlarının arttırılmasını mümkün kılmaktadır. Düşük miktarlarda etanolbenzin karışım yakıtların kullanımı sayesinde benzinli motorlarda önemli değişikliklerin
yapılmasına ihtiyaç duyulmaması avantaj olarak görülmektedir.
Karışım yakıtlar ve benzin yakıtı için maksimum basınç değişimleri yakın değerlerde çıkmıştır.
Yakıtların alt ısıl değerleri farklı olmasına rağmen etanolün stokiyometrik karışım oranları ve hava
fazlalık katsayısının (HFK) toplamda 1 - 1.05 aralığında olduğu dikkate alındığında silindir
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içerisine alınan karışımın kg başına enerji değerlerinin birbirine yakın olması mümkün
görünmektedir. Dolayısı ile karışım yakıtlar ve benzin yakıtı için maksimum basınç değişimleri
yakın değerlerde çıkmıştır.
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Abstract
In this study, non-linear dynamic analysis of a railway bridge are obtained under a seismic loading with train loadings for
three different velocity. Seismic loading is assumed as D3 (maximum credible earthquake) level. D3 earthquake level
indicates the probability of exceedance 2% in 50 years and return periods of it is 2475 years. Acceleration data are
produced using acceleration spectrum graphic proposed by Earthquake Technical Regulations Relating to Coastal,
Harbor, Railway and Airport Constructions (DLH) for D3 level seismic load. LM71 loading is selected for dynamic train
loading. For the numerical solutions, a railway bridge which built with pre-stressed concrete I-beams, is selected. Bridge
have a two-span that each of the spans is 20 m. Lead rubber elastomeric bearings are used on the bridge supports. Seismic
loading is affected in stream direction of the bridge. Velocities of the dynamic train loading are taken account as 100, 200,
300 km/h. Dynamic train loading is applied on one lanes of the bridge. A computer program is developed for numerical
solution of both loading. In the evaluating of numerical results, the force-displacement graph of elastomeric isolators are
compared with each other and effects on the solution of velocities of dynamic train loading are investigated.
Keywords: Seismic loading with train loading, Railway Bridge, D3 level seismic load, LM71 loading and
Elastomeric isolators.

1. INTRODUCTION
Significance of railways have been increased due to increasing transportation demand in Turkey. Therefore,
relevance for high-speed train increased, and thus, necessary being to bridges and viaducts which have an
important place in the railway, increased. This situation is required to more investigation of bridges belong to
the high-speed train with regard to design, safety and economy. Elastomeric isolator systems located in the
bridges are used to keep within predefined boundaries to the vibrations due to dynamic loadings and
earthquake effects. Numerous studies have been conducted on the behavior of elastomeric isolators under
effect of the earthquake loading, and it is expected in the future that to being conduct of more studies. In this
subject, Tsopelas et al. [1,2] investigated to results of shaking table tests of a bridge model have a Flexible
Sliding Insulator (FSI) system. Kunde and Jangid [3] analyzed to bridges which have different types of
elastomeric and sliding isolator. Feng and Okamoto [4] researched results of shaking table tests on bridge
model which have a sliding isolation with a rubber balancing device.
In this research, nonlinear dynamic analyses of a railway bridge are obtained under dynamic loading for three
different train velocity and seismic load. D3 (maximum credible earthquake) level is selected for seismic
loading and synthetic acceleration data are produced according to this level. LM71 loading is selected for
dynamic train loading. A railway bridge which has a two-span that each of the spans is 20 m, is selected for
numerical application. Lead rubber elastomeric bearings are used on the bridge supports. Velocities of the
dynamic train loading are taken account as 100, 200, 300 km/h. Dynamic train loading is applied on one lanes
of the bridge. A computer program is developed for numerical solution of both loading. In the evaluating of
numerical results, the force-displacement graph of elastomeric isolators are compared with each other and
effects on the solution of velocities of dynamic train loading are investigated.
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2. LOADS ACTING ON RAILWAY BRIDGES
In design of railway bridges, using loads in analysis are gravity loads of bearer/non-bearer elements, live
loads and dynamic loads etc. Dynamic loads are occurred during service of bridges. These loads are
centrifugal force, wind effect and earthquake effect, heat exchange and shrinkage effect, acceleration and
braking forces, lateral impact and surcharge loads. In this study, solutions are obtained by considering the
dead, train and earthquake loads. Weigh of the bridge is considered as dead load and the train and earthquake
loads are also given as detail in below subsections.

2.1. Live loads of Railway bridges
In Turkey, railway specification of Germany had been used in design of the railway bridges. This
specification was contained the steel bridge design for railways. Bridges were designed according to the
criteria of EN 1991 Eurocode and UIC (International Union of Railways) [5, 6] for the reason of inadequacy
of this technical specification. The "Load Model 71 (LM71)" which is live load, is used as train load model in
UIC 702 specification. Furthermore, "Load Model 2000" which is as live load model, is also used for bridge
calculations. Difference of this load model from the LM71 load model is takes into account of possible
increments in load. For this reason, the LM2000 load model is used in the calculations of the load changes
that will occur during the use of the railway. For this reason, the LM2000 load model is used in the
calculations of the load changes that will occur during the use of the railway. According to the specification,
it is necessary to use LM71 load model as train load for bridge designing with reinforced concrete or prestressed beams [7,8]. Train loadings in UIC 702 and EN 1991 specification are shown in Fig. 1.a and Fig.1.b,
respectively.

a) Load Model 71

b) Load Model 2000
Fig. 1. Train loadings for service stage.

2.2. Seismic loads for Railway Bridge
Earthquake calculations for bridges or viaducts are performed according to Earthquake Technical Regulation
for Coastal and Harbor Structures, Railroad and Airport Construction (DLH'2007) in Turkey [9]. Earthquake
loads are obtained by using design acceleration spectrum curve or synthetic acceleration data which are
compatible this spectrum. This spectrum curve is determines by a combination of three different earthquake
level and six different soil class. Three different earthquake levels are defined as D1, D2 and D3.
Furthermore, D1, D2 and D3 earthquake levels are indicated that probability of exceedance 50%, 10% and
2% in 50 years, respectively. Return periods of D1, D2 and D3 earthquake levels are also 72, 475 and 2475
years, respectively. In this study, D3 earthquake level is selected for generating of synthetic acceleration data.

2.3. Seismic isolator systems used in railway bridges
Piers, abutments and foundations of railway bridges built in seismic zones are more affected due to seismic
loading. Therefore, seismic isolators are used between the piers, abutments with the bridge deck-beam.
Different isolator systems are preferred in the railway bridges. These isolators are classified in 3 types: Steel
Hysteretic Elastomeric Support (SHES), Lead Rubber Bearing Elastomeric (LRBE) and Hydraulic Viscous
Damping Support (HVDS). When a selection is made in these devices, cost and service case of it is taken into
consideration. In this research, LRBE isolators are used. A lead core in the isolator is added to center of the
rubber pad for increasing of shear stiffness of the isolator [10-13]. Perspective view of the isolator is given in
the Fig. 2.
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Fig. 2. Lead Rubber Bearing Isolator

3. NUMERICAL ANALYSIS
In this study, the dynamic effects of train and seismic loads on a railway bridge are investigated. The bridge is
modeled with elastomeric bearings and beam/pier elements. Cross sections properties of reinforced concrete
component of the bridge are given Table 1. Plan and elevation views of bridge which constructed by the 6th
Regional Directorate of State Railways, are shown in Figs. 3 and 4., additionally, cross-section of the prestressed beams is given in Fig. 5.a. 10 pre-stressed beams which 20 m length, are used in the bridge. LRBE
isolators are used under beams due to dynamic vibrations [14]. Supports of LRBE and pier of bridge have
0.50×0.50 m and 5.00 × 2.00 m dimensions, respectively. These parts of the bridge are constructed as
reinforced concrete. C30/37 class concrete is used in all bridge reinforced concrete elements. The cylindrical
compressive strength of the concrete is 30 MPa and the elasticity modulus of it is 32000 MPa. Low relaxation
bounded steel strands are used in the pre-stressed beams. Geometric locations of these strands are presented
in Fig. 5.b.
For computing of the dynamic effects of train and seismic loads, a new computer program based on finite
element method is developed. The program is verified by SAP2000 software. LM71 train freight for dynamic
loading is used on a lane. Velocities of train are selected as 100, 200 and 300 km/h. A synthetic earthquake
acceleration data produced according to DLH-2007 spectrum curve (absolute maximum acceleration value is
0.4g, D3) is used as seismic loading. These earthquake acceleration data are obtained by SeismoArtif
Program [15] and total duration time of it is taken as 20 sec. (Fig.6) This seismic loading is applied to flow
direction of the bridge.
Table 1. Cross sections properties of reinforced concrete component of the bridge
Cross Section Properties
Prestressed Beam
Capping Beam
Area ( A x , m2)
0.7375
4.000
Shear Area in direction of
0.3503
3.3333
y (A y , m2)
Shear Area in direction of
0.6016
3.3333
z (A z , m2)
4
Moment of inertia (I x , m )
0.009671
2.2533
Moment of inertia (I y , m4)
0.263
1.3333
Moment of inertia (I z ,m4)
0.0564
1.3333

Fig. 3. The plan view of the bridge
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LANE-1

LANE-2

+%0.0

+%0.0

3/2

3/2
PRESTRESSED BEAM

BRIDGE PIER

FOUNDATION

Fig. 4. The elevation views of bridge

The geometric and mechanical properties of LRBE are presented in Table 2. The LRBE are modeled as
displacement and rotating springs in the developed program. It is assumed that the displacement spring
elements in the traffic and flow directions exhibited nonlinear behavior and all spring elements in other
directions have also linear behavior.
515 nodal points, 474 three-dimensional frame elements and 40 LRBE elements are used in the bridge finite
element model. Each one bridge beam is subjected to a pre-stress force, 5400 kN and a moment, 3600 kN.m.
These loading are applied to ends of the beam frame elements. In the dynamic solutions, static weight of the
bridge components is taken account as initial conditions. Lower nodal point of the pier and lower nodal points
of the LRBE element which located on the abutments are assumed as fixed support. For all solutions, the
nodes displacement values in all directions obtained on both the left and right abutment of the bridge are
compared and it is determined that there are no significant differences. Additionally, the displacement-time
history graphs for the beams on both sides of the bridge pier in direction of traffic are compared and no
significant differences are observed. Similar results are obtained for the LRBE elements. Thus, results of
EM3, EM23 and EM 38 LRBE elements (Fig.7) are given in for three different train velocities and an
earthquake loading in Figs. 8-16.
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Fig. 5. a) Cross-section and b) thoron details of the pre-stressed bridge beam

Fig. 6. D3 synthetic earthquake acceleration
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Table 2. Geometrical and mechanical properties of the elastomeric support
LRBE dimensions (mm)
400×400
LRBE height (H, mm)
85
Total thickness of rubber (H r , mm)
61
LRBE area (A, mm2)
160000
Elastic Modulus (Ec)
4.88
Elastisity Modulus (MPa)
2.2
Shear Modulus (MPa)
0.68
Spring stiffness for the vertical direction (K D , kN/m)
918857.41
Spring stiffness for the traffic and flow directions (K Y , kN/m)
1783.61
Flexural rigidity (K E , kN/m/m)
14349.69
Torsion rigidity (K B , kN/m/m)
40,19

EM38

LANE-2
TRAFFİC DİRECTİON

FLOW DİRECTİON
EM23

EM3

LANE-1

Fig. 7. Selected LRBE elements on the bridge.
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Fig. 8. Force-displacement graphs of EM3 under D3 earthquake and 100 km/h train velocity.
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Fig. 9. Force-displacement graphs of EM23 under D3 earthquake and 100 km/h train velocity.
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Fig. 10. Force-displacement graphs of EM38 under D3 earthquake and 100 km/h train velocity.
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Fig. 11. Force-displacement graphs of EM3 under D3 earthquake and 200 km/h train velocity.
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Fig. 12. Force-displacement graphs of EM23 under D3 earthquake and 200 km/h train velocity.
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Fig. 13. Force-displacement graphs of EM38 under D3 earthquake and 200 km/h train velocity.
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Fig. 14. Force-displacement graphs of EM3 under D3 earthquake and 300 km/h train velocity.
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Fig. 16. Force-displacement graphs of EM38 under D3 earthquake and 300 km/h train velocity.

Absolute maximum force values in the flow direction of EM 3 for 100, 200 and 300 km/h of train loading
velocity are obtained as 14.6, 13.2 and 13.2 kN, respectively. Absolute maximum force values in the flow
direction of EM 23 for 100, 200 and 300 km/h of train loading velocity are obtained as 15.0, 13.3 and 13.3
kN, respectively. Absolute maximum force values in the flow direction of EM 38 for 100, 200 and 300 km/h
of train loading velocity are obtained as 14.5, 13.3 and 13.3 kN, respectively. Absolute maximum force
values in the flow direction of all LRBE elements are decreased between 8.3-11.6 % depending on increasing
of train loading velocity. Absolute maximum force values in the traffic direction of all LRBE elements are
obtained about 4.0 kN. No significant variation is seen for absolute maximum force values of the direction
depending on increasing of train loading velocity.
Absolute maximum displacement values in the flow direction of EM 3 for 100, 200 and 300 km/h of train
loading velocity are obtained as 23.7, 16.0 and 16.0 mm, respectively. Absolute maximum displacement
values in the flow direction of EM 23 for 100, 200 and 300 km/h of train loading velocity are obtained as
27.1, 16.6 and 16.6 mm, respectively. Absolute maximum displacement values in the flow direction of EM 38
for 100, 200 and 300 km/h of train loading velocity are obtained as 24.2, 16.1 and 16.8, respectively.
Absolute maximum displacement values in the flow direction of all LRBE elements are generally decreased
between 32.5-38.7 % depending on increasing of train loading velocity. Absolute maximum displacement
values in the traffic direction of all LRBE elements are obtained about 2.3 mm. No significant variation is
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seen for absolute maximum displacement values of the direction depending on increasing of train loading
velocity.

4. RESULTS
In this study, non-linear dynamic analyses of a railway bridge are obtained under a seismic loading together
train loading which have three different velocities. Seismic loading is assumed as D3 (maximum credible
earthquake) level. D3 earthquake level indicates the probability of exceedance 2% in 50 years and return
periods of it is 2475 years. Acceleration data are produced using graphics acceleration spectrum proposed by
Earthquake Technical Regulations Relating to Coastal, Harbor, Railway and Airport Constructions (DLH) for
D3 level seismic load. LM71 loading is selected for dynamic train loading. For the numerical solutions, a
railway bridge built with pre-stressed concrete I-beams is selected. Bridge is a two-span that each of the spans
is 20 m. Lead rubber Elastomeric bearings are used on the bridge supports. Seismic loading is affected in
stream direction of the bridge. Velocities of the dynamic train loading are taken account as 100, 200, 300
km/h. Dynamic train loading is applied on one lanes of the bridge. A computer program is developed for
numerical solution of both loading.
As the obtained numerical results, absolute maximum force values in the flow direction of all LRBE elements
are decreased between 8.3-11.6 % depending on increasing of train loading velocity. Absolute maximum
displacement values in the flow direction of all LRBE elements are generally decreased between 32.5-38.7 %
depending on increasing of train loading velocity. Furthermore, no significant variation is seen for absolute
maximum force and displacement values of the direction depending on increasing of train loading velocity.It
is clearly seen that as the penetration depth of the sheet pile is increased, the displacements of sheet pile are
decreased. Furthermore, when the penetration depth of the sheet pile is increased, bearing capacity of
foundation is increased.
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Abstract
In this study, the 1 mm thick AISI 316L austenitic stainless steel sheet material was joined with the same thickness of low carbon steel material
by TIG (Tungsten Inert Gas) welding method and the tensile strength, microhardness and microstructure properties of the bonded materials
were investigated. At the end of the tensile test, the sample is broken off from low carbon steel. As a result of the microhardness test, the highest
hardness values were found in the weld metal. In the microstructure studies, it is understood that stainless steel and low carbon steel have
different solidification behaviors in transition regions. It has been found that the weld metal is a mixture of stainless steel and low carbon steel.
Keywords: TIG Welding, Ostenitic Stainless Steel, Mechanical Properties

1.GİRİŞ
Günümüzde kullanılan malzeme çeşitliliğinin artması farklı özellikler gerektiren yerlerde farklı metal bağlantılarının
gerekliliği ve özellikle son yıllarda ekonomik faktörlerin giderek önem kazanması, farklı özelliklere sahip malzemelerin
birbirleriyle birleştirilmesi zorunluluğunu doğurmaktadır. Farklı metallerin kaynağı bir çok ergitmeli kaynak yöntemiyle
yapılmakla birlikte TIG kaynak yöntemiyle de yapılabilmektedir.
TIG (Tungsten Inert Gaz) kaynak yöntemi, kaliteli birleştirme sağlayan ve paslanmaz çeliklerin birleştirilmesi için
kullanımı uygun modern bir kaynak yöntemidir. Bu kaynak yönteminde elektrik ark, tungsten elektrot ile birleştirilen metal
arasında oluşmaktadır. Ark bölgesi ortamın olumsuz etkisinden soy gazlar ya da karışım gazları ile korunmaktadır[1]. Her
kaynak yönteminde olduğu gibi, TIG kaynak yönteminde de kaynak kalitesinin yüksek olabilmesi için her bir malzemeye
uygun kaynak parametrelerinin belirlenmesi ve kaynak işlemlerinde bu parametrelere uyulması gerekmektedir. Kaynak
işlemleri esnasında uygulanan parametreler kaynak banyosu geometrisini, kaynak metalinin iç yapı ve mekanik özelliklerini
önemli ölçüde etkilemektedir. Gelişmekte olan ülkemiz endüstrisinin paslanmaz çeliklere olan gereksinimi sahip oldukları iyi
korozyon direnci ve mekanik özelliklerinden dolayı her geçen gün artmaktadır. Genel olarak beş grupta toplayabileceğimiz bu
çeliklerin en çok kullanılanı östenitik paslanmaz çelikler, diğer paslanmaz çelik türlerine göre daha ucuz olup önemli mekanik
özellik avantajlarına sahiptirler. Geniş bir kullanım sıcaklık aralığına, yüksek dayanım değerlerine sahip olup, 540 °C’ ye kadar
olan sıcaklıklarda oksidasyona karşı dayanım gösterirler. Bu tür çeliklerin ısıl genleşme katsayıları az alaşımlı çeliklere
benzediğinden inşaat sektöründe büyük çelik konstrüksiyonlarda az alaşımlı çeliklerle birlikte kullanılmaları, ısıl genleşmeden
kaynaklanan problemlerin önlenmesini sağlamaktadır. Bu tür malzemeler, özellikle gıda endüstrisi, depolama tankı, basınçlı
tank, çeşitli fırın parçaları, yanma odaları, ısıl işlem 2 elemanları, ısıtıcılar, mutfak aletleri, tencere, yaylar, dişli çarklar, makine
parçaları, valflar, demiryolu taşıtları, treyler kasaları gibi hem yüksek hem de düşük sıcaklıklardaki endüstriyel uygulamalarda
geniş kullanım alanı bulmakta ve kullanım oranları her geçen gün artmaktadır[2]. Paslanmaz çeliklerin TIG kaynak yöntemi
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ile birleştirilmesinde koruyucu gaz olarak genellikle saf argon kullanılmaktadır. Gerçekleştirilen birleştirmenin sağlıklı ve
mekanik özelliklerinin ve mikroyapısının yeterli seviyede olması gerekmektedir. Endüstriyel uygulamalarda gerçekleştirilen
kaynak işlemlerinde östenitik paslanmaz çeliklerin türüne göre uygun parametrelerin belirlenmesi güvenli ve optimum
özellikleri sağlayan birleştirmelerin sağlanması hem bilimsel hem de endüstriyel uygulamalar açısından faydalı olacaktır.
Düşük karbonlu alaşımsız çelikler ise endüstriyel uygulamaların vazgeçilmez malzeme guruplarındandır. Orta düzeyde
sergiledikleri mekanik özellikler ve maliyetlerinin düşük oluşu, bu malzemeleri oldukça popüler kılar[3]. Paslanmaz çelikler
ile kıyaslandığında mekanik özellikler bakımından çok büyük farklar olmamasına karşın, maliyet ve korozyon dirençleri
açısından oldukça düşüktür. Bu nedenle konstrüksiyonlarda malzeme maliyetini aşağıya çekebilmek için işletme koşullarının
elverdiği yerlerde daha ucuz olan yalın karbonlu veya az alaşımlı çelik kullanılmaya çalışılmaktadır. Bu da farklı tür çeliklerin
kaynağını gerektirmektedir[3]. Son yıllarda bu konuda görülen önemli bir uygulama da, yüksek mukavemetli az alaşımlı
çeliklerden yapılmış bazı basınçlı kapların iç kısımlarının kaynak yardımı ile kaplanarak kullanım koşullarına dayanıklı hale
getirilmesidir. Örneğin, nükleer reaktörlerin, ince taneli yapıda sıcaklığa dayanıklı çelikten üretilen basınçlı kapların iç
kısımları kaynak ile östenitik paslanmaz çelik kaplanarak kullanım koşullarına dayanıklı hale getirilmektedir. Paslanmaz
çelikler ile çelik malzemelerin farklı kaynak metotları ile birleştirilmesi değişik araştırmacılar tarafından araştırılmıştır[3,4].
2. DENEYSEL YÖNTEM
2.1. Malzemeler
Bu çalışmada Çizelge 1’ de kimyasal analiz değerleri verilen düşük karbonlu çelik ile AISI316L östenit paslanmaz çelik
malzemeden 100×80×1mm ölçülerindeki parçalar TIG kaynak yöntemi ile Çizelge 4’de verilen parametrelere TIG kaynağı ile
birleştirilmişlerdir.
Çizelge 1. Kullanılan östenitik paslanmaz çeliğe ait kimyasal analiz değerleri.

Çizelge 2. Kullanılan düşük karbonlu çeliğe ait kimyasal analiz değerleri.

2.2. Metod
AISI316L paslanmaz çelik – düşük karbonlu çelik malzemeler, kaynak ek teli kullanmadan TIG kaynak yöntemi kullanılarak
Çizelge 4. ‘de verilen parametreler çerçevesinde birleştirilmiştir. Kaynaklı birleştirme işlemleri TS
EN ISO 9606-1
esas alınarak 100x80x1 mm ebatlarında hazırlanan numuneler kaynaklanmıştır. Kaynakla birleştirilmiş numunelere mikroyapı
incelemeleri, mikro sertlik testi ve çekme testleri uygulanarak birleşirme özellikleri belirlenmiştir
Çizelge 3. Kullanılan kaynak parametreleri.

Ark gerilimi, TIG kaynağında düşük olmalıdır. Ark geriliminin yüksek olması dikiş genişliğini artırır. Alaşım yanma
olayı ortadan kalkmış olur. Kaynağın hızı kaynak sırasındaki şartlara göre ayarlanır ve aynı değerde tutulur ise bu sayede esas
metal yeterli miktarda erir ve katılaşmasında eş ölçüde bir kaynak dikişi elde edilir. Kaynak hızının artması birleşme hatalarına,
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hatta kalın parçalarda birleşmemeye neden olur, düşürülmesi ise dikişin genişlemesine ve ısı girdisinin artmasına sebep olduğu
görülür. Literatür araştırmaları ve pilot çalışmalara göre kaynak hızları 10-40 cm/dak arasında değişmektedir [5].
2.3. Mikroyapı Hazırlıkları
Mikroyapısal incelemeler için kaynaklı bölgenin esas metal ve kaynak metali bölgelerini kapsayacak şekilde 25 mm
genişliğinde numuneler kesilerek 220-1200 numara zımpara aralığında zımparalanmışlar daha sonra elmas pasta ile parlatılarak
düşük karbonlu çelik tarafı % 2’lik nital [6] ile paslanmaz çelik tarafı ise Aqua reqia ( 45 mlHCl+15 ml HNO 3 ) ile
dağlanmışlardır.
Metalografik incelemeler için hazır hale getirilen numuneler G.Ü Teknoloji Fakültesi metalürji ve malzeme
Mühendisliğindeki optik mikroskopta kaynak metali,geçiş bölgesi, paslanmaz çelik ve düşük karbonlu çelik tarafının ve ısının
tesiri altında kalan bölgenin (ITAB) mikroyapı fotoğrafları sırası ile alınmıştır
2.4. Sertlik Testi
Metalografik incelemeler için kullanılan numuneler daha sonra sertlik testinde kullanılmıştır. Paslanmaz çeliğin kaynak
metalinden başlayarak kaynak metali , 1.bölge (geçiş bölgesi) , 2.bölge (iri taneli bölge), 3.bölge (ince taneli bölge), 4.bölge
(kısmen dönüşmüş bölge) 5.bölge (dikiş altı bölge), 6.bölge (esas metal) olarak gösterilmiştir.

Şekil 1. Sertlik ölçümü yapılan bölgeler.
Bu çalışmada, paslanmaz çelik ve düşük karbonlu çeliğin TIG kaynağından alınan numunelerin sertlik ölçümleri,
Shimadzu HMV marka cihaz ile HV cinsinden ölçülmüştür. Sertlik ölçümlerinde 500 g yük kullanılmış ve her bir bölgede
sertlik ölçülmüştür. Resim 1.de sertlik ölçümü yapılan cihazın fotoğrafı verilmiştir.

Resim 1. Sertlik deneyinde kullanılan test cihazı.
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2.5. Çekme Deneyi
ISO- 6892-1 Metod B’ ye göre aşağıdaki boyutlarda kaynak dikişi merkeze gelecek şekilde tel erozyon yöntemiyle
kesilerek
çekme
numunesi
hazırlanmıştır.

Şekil 2.ISO-6892-1:2016 Method B’ ye göre çekme numunesi standardı.

Deney numunelerinin çekme testleri Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Mekanik laboratuvarında bulunan INSTRON 3369 marka çekme cihazında yapılmıştır (Resim 2). Numuneler çekme cihazının
çene yapısına uygun olarak hazırlanan aparatlar kullanılarak çekme deneyleri gerçekleştirilmiştir.

Resim 2. Çekme deneylerinde kullanılan test cihazı.
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Mikroyapı
Mikroyapısal incelemeler kaynakla birleştirilen düşük karbonlu çelik malzeme ve östenitik paslanmaz çelik malzemenin esas
metali, kaynak metali, geçiş bölgesiv e ITAB dan ayrı ayrı alınarak değerlendirilmiştir. Özellikle paslanmaz çeliğin esas metal
mikro yapıları literatürden de araştırılarak kaynakta kullanılanla literatürdeki 316 L paslanmaz çeliğin mikroyapısı
karşılaştırılmıştır. Şekil 3 a’da literatür mikrp yapısı Şekil 3.b’de ise kaynakta kullanılan 316 L paslanmaz çeliğin mikroyapısı
verilmiştir.

Şekil 3.316 Paslanmaz çelik mikroyapısı a) literatür [7].,b) kaynakta kullanılan

316L paslanmaz çelik ana malzemenin mikroyapısı literatürde yapılan çalışmalarda kullanılan östenitik paslanmaz
çelik mikroyapılarına benzer özellikler gösterdiği anlaşılmaktadır. Östenit tanelerinin tane boyut ve tane şekli açısından
homojen boyut ve şekil dağılımında oldukları anlaşılmaktadır.
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Şekil 4. Düşük karbonlu çelik geçiş bölgesi mikroyapısı (10x)
Düşük karbonlu çelik malzemenin kaynak metali/ esas metal geçiş bölgesi belirgin olarak gözükmekle birlikte
paslanmaz çelik /kaynak metali geçiş bölgesi kadar belirgin değişim göstermediği anlaşılmaktadır. Geçiş bölgesinde esas metal
tarafına doğru iri taneli yapı oluşurken tane yapısının ferrit ve perlitik yapıda olduğu görülmekte, tanelerin iri ferritik yapı
şeklinde olduğu gözlenmiştir. Düşük karbonlu çelikte erime çizgisinden esas metal tarafına doğru iri taneli, ince taneli ve
kısmen dönüşmüş bölgeli yapılar tespit edilerek fotoğraflanmıştır (Şekil 5). Ancak paslanmaz çelik malzemelerde esas metal
tarafında iri taneli bölge ve normal esas metal tane yapısından oluştuğu anlaşılmakta olup ancak düşük karbonlu çelikteki gibi
ince tane ve kısmen dönüşmüş bölgenin net gözlenmediği anlaşılmaktadır.

Şekil 5. Paslanmaz çelik geçiş bölgesi mikroyapısı (10x)
Esas metalden kaynak bölgesine doğru ilerledikçe östenit tanelerinin irileştiği, tane şekillerinin çok kenarlıdan daha az
kenarlı taneye dönüştüğü anlaşılmaktadır. Kaynak bölgesi geçiş bölgesine yaklaştıkça östenit tanelerinin kısmen eriyik ve katısıvı arayüzeyinde bir geçiş bölgesi oluşturduğu ve bu bölgede eriyik fazlardan widmanstaten östenit oluştuğu kaynak metali
paslanmaz çelik arasında belirgin bir tabaka halinde geçiş Paslanmaz çelik Kaynak metali bölgesi olduğu görülmektedir.
Kaynak metali geçiş bölgesindeki yarım tanelerden büyüyerek oluşmuş ve ferrit- östenit fazlarından oluşan bir yapı şeklinde
katılaşmıştır. Kaynak metali katılaşması wıdmanstaten östenit tanelerinin birbirlerine temas edene kadar büyüdüklerini
göstermektedir.
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Şekil 6. (A) Paslanmaz çelik tarafı kaynak metali (B) Düşük karbonlu çelik tarafı kaynak metali mikroyapısı.

Şekil 7. (A) Paslanmaz çelik iri taneli bölge (B) Paslanmaz çelik ince taneli bölge mikroyapısı (C) Paslanmaz çelik kısmen
dönüşmüş bölge mikroyapısı

Şekil 8. (A) Düşük karbonlu çelik ince taneli bölge (B) Düşük karbonlu çelik ince taneli yapı mikroyapısı (C) Düşük karbonlu
çelik kısmen dönüşmüş bölge mikroyapısı

2377

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
3.2. Sertlik
Düşük karbonlu çelik ile AISI 316L paslanmaz çeliğin TIG kaynağı ile yapılan birleştirilmelerinde elde edilen
numuneler mikrosertlik testine tabi tutulmuş ve sertlik ölçüm değerleri Çizelge 8 ‘ de verilmiştir. Paslanmaz çelik ve düşük
karbonlu çeliğin ana malzeme sertlik değerleri ölçülerek başlangıç sertlilk değerlerinin kaynak sonrasında nasıl değiştiğini
belirlemek amacıyla esas metalden kaynak metali merkezine doğru her 2 taraftan sertlik ölçümü yapılmış olup, sertlik
değerlerindeki değişim Çizelge 5’ de verilerek grafikleştirilmiştir.

Çizelge 5. Paslanmaz çelik ve düşük karbonlu çelik sertlik değerleri (HV 0.05)

Paslanmaz çelik ana malzemenin sertliği 219 HV iken düşük karbonlu çelik malzemenin 132 HV değerinde ve
paslanmaz çelikten daha yumuşak olduğu görülmektedir. En yüksek sertlik değeri 321 HV ile kaynak metalinde ölçülmüştür.
Bunu takiben geçiş bölgesinde paslanmaz çelik tarafında 309 HV , düşük karbonlu çelik tarafında 280 HV, iri taneli bölgede
ilginç olarak paslanmaz çelik ve düşük karbonlu çelik iri taneli bölge sertlik değeri birbirlerine çok yakın ölçülmüş olup,
paslanmaz çelik tarafı 264 HV, düşük karbonlu çelik tarafında 260 HV ölçülmüştür. Ince taneli bölgede paslanmaz çelikte 243
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HV, düşük karbonlu çelikte 155 HV, kısmen dönüşmüş bölgede paslanmaz çelik 236 HV, düşük karbonlu çelik 145 HV, dikiş
altı bölgede paslanmaz çelik tarafında 227 HV, düşük karbonlu çelikte 142 HV olduğu ölçülmüştür.
3.3. Çekme Testi
316L paslanmaz çeliğin ve düşük karbonlu çeliğin TIG kaynak yöntemiyle dolgu elektrodu kullanılmadan yapılan
birleştirilmesinde Resim 6’ de görülen ve ölçüleri verilen çekme numunesi hazırlanarak Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümünde bulunan INSTRON 3369 marka çekme cihazında 6 Mpa/sn hızla ISO- 6892-1:2009 Method B standardına göre
çekme testi yapılarak kopma mukavemeti ölçülüp değerler Çizelge 10’ te verilmiştir. Çekme testi sonrası kopmanın kaynak
bölgesi dışında düşük karbonlu çelik tarafından koptuğu gözlenmiştir. 212 Mpa akma dayanımı ve 254 Mpa çekme
dayanımında % 23 uzama göstererek, % 33’ lük bir kesit daralmasıyla koptuğu görülmüştür. Kaynaklı birleştirmenin dayanımı
düşük karbonlu çelik malzemenin dayanımından daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.
Çizelge 9. Çekme deneyi gerilim-gerinim eğrisi

Çizelge 10. Çekme deney sonuçları

Resim 6. Hazırlanan çekme numunesinin çekme deneyi sonrası görüntüsü
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4.SONUÇLAR
Düşük karbonlu çelik ile 316L paslanmaz çeliğin TIG kaynağı ile birleştirilebilirliğinin incelenmesi amacıyla yapılan bu
çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
1-Her iki malzeme de TIG kaynağı ile dolgu elektrodu kullanılmadan başarılı bir şekilde birleştirilebilmişlerdir.
2-Birleştirilen malzemelerin geçiş bölgelerinde farklı katılaşma davranışı gösterdikleri anlaşılmaktadır.
3-Kaynak metalinin paslanmaz çelik ve düşük karbonlu çelik karışımı oluştuğu görülmüştür.
4-Kaynak metali sertliğinin her iki metalin ana metal sertliğinden yüksek değerde olduğu görülmüştür.
5-Çekme testinde numunenin kaynak bölgesinden değil, düşük karbonlu çelik tarafından ITAB dışında meydana geldiği
görülmüştür.
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Abstract
While reinforced concrete buildings designed contribution of the infill walls to lateral rigidity generally are ignored
by engineers. But, experimental studies and case studies after the earthquakes show that these walls increase the
rigidity of the structure and limit the storey drift. For this reason, contributions of infill walls should be take care
by designers. When modelling of infill walls generally two approaches are used. These are equivalent compression
strut model and finite elements model.
In this study, the infill wall models are compared with each other for various reinforced concrete buildings by using
incremental linear dynamic analysis method. For dynamic analyses, three seismic acceleration records were
selected and scaled the response elastic spectrum for Z2 soil class from 0.1g to 0.4g defined in Turkish Seismic
Code-2007. Dynamic envelope curves of the buildings were obtained from the incremental dynamic analysis results
and compared with each other for two infill walls approach.
Keywords: infill wall, equivalent compression strut, finite elements model, incremental linear dynamic analysis

1. GİRİŞ
Büyüklüğünün ve meydana geleceği zamanın tahmin edilmesi güç olan deprem afeti meydana gelen bina hasarlarının
en önemli sebebidir. Oluşan hasarlar yapıların projelendirilmesi ve inşası sırasında deprem etkilerinin göz önüne
alınması depreme dayanıklı veya en azından can güvenliğini sağlayacak bir şekilde yapıların inşa edilmesi gereğini
ortaya koymuştur.
Yapı sistemlerinde yapıyı bölümlere ayırmak ve yapıda mimari açıdan farklı mekânların oluşturulmasını sağlamak
amacıyla dolgu duvarlar kullanılmaktadır. Betonarme çerçeve sistemli binaların mevcut tasarımında sadece kolon, kiriş
ve döşemelerin taşıyıcı oldukları, dolgu duvarların ise sadece düşey yük olarak dâhil edildiği ve yatay yükler altında
taşıyıcı etkilerinin ihmal edildiği analizler yapılmaktadır. Dolgu duvarların çerçeveden tamamen bağımsız olarak
davrandığı varsayımına göre bu metot doğru sonuçlar vermektedir. Fakat, dolgu duvarlar betonarme çerçeveler inşa
edildikten sonra çerçevelerin içine yerleştirilerek harç ile çerçeveye bağlanması suretiyle yapılmaktadır. İnşaatın bu
aşamasında, ölü yükler altında, çerçeve ile dolgu duvar arasında bir yük aktarımı beklenmez. Ancak yer hareketinin
neden olduğu yatay yükler altında dolgu duvarlar aktifleşerek ve yatay yüklere karşı direnç gösterirler. Bu durum
çerçeve veya dolgu duvardan birisi göçene kadar ikisinin bileşik etkisiyle sağlanır.
Tasarım aşamasında dolgu duvarların etkisini ihmal ederek dayanım ve rijitliğe olan katkılarını yedek kapasite olarak
dikkate almak ilk bakışta korunumlu bir yaklaşım olarak görünse de makul değildir. Analitik modellerde dolgu
duvarları ihmal etmek her zaman güvenli değildir. Dolgu duvarlar binanın yatay rijitliğini artırarak binanın doğal
periyodunun azalmasına, dolayısıyla binanın deprem talebinin artmasına sebep olabilir [1]. Ayrıca deprem sonrası
*
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gözlemler [2] “yapısal olmayan” dolgu duvarların deprem sırasında genellikle hasar gördüğünü göstermektedir. Dolgu
duvarlarda oluşan hasarlar, deprem enerjisinin sönümlemesi anlamına gelir ki bu da dolgu duvarların analitik
modellerde hesaba katılmasını gerektirir [3].

2. DOLGU DUVAR MODELLENMESİ
2.1. Eşdeğer Basınç Çubuğu (EBÇ) ile Modelleme
Bu modellemede, betonarme çerçeve içindeki dolgu duvarın kat hizalarına tesir eden yatay kuvvetler altında, kuvvetin
tesir ettiği bu düğüm noktası ile diyagonaldeki düğüm noktası arasında bir basınç çubuğu gibi davrandığı
varsayılmaktadır. Yatay yük etkisi altında kalan çerçeve Şekil 1’deki gibi deforme olacağından dolgu duvarın çerçeve
ile olan bağlantısı 2 ve 3 numaralı köşelerde kesilecektir. Duvar üzerindeki yük aktarımı temas halinde bulunan 1 ve 4
numaralı noktalar arasında gerçekleşecektir. Modellemede eşdeğer basınç çubuğunun kalınlığı ve elastisite modülü
dolgu duvarın kalınlığı ve elastisite modülü ile aynı alınmaktadır. Dolgu duvarların modellemesinde kullanılacak sanal
basınç çubuğunun genişliğinin hesabında iki ayrı yaklaşım söz konusudur.

Şekil 1.Yatay yük etkisi altında deforme olmuş bir çerçeve ve eşdeğer basınç çubuğu
Birinci yaklaşım; Türk Deprem Yönetmeliği-2007 (TDY-2007)’de verilen denklem (1)-(2)’dir.

𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 0,175(𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎ𝑘𝑘 )−0,4 𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =

(1)

1

𝐸𝐸
𝑡𝑡
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆2𝜃𝜃 4
� 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
�
4𝐸𝐸𝑐𝑐 𝐼𝐼𝑘𝑘 ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(2)

𝜃𝜃 = tan−1 ( ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ⁄𝑙𝑙𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 )

(3)

İkinci yaklaşımda ise kirişlerin, kolonların ve dolgu duvarın göreceli rijitliklerine göre belirlenen 𝛼𝛼ℎ ve 𝛼𝛼𝐿𝐿 kullanılarak
eşitlik (6) önerilmektedir. [4,5,6].

𝛼𝛼ℎ =

𝜋𝜋 4
2

�𝐸𝐸

4

𝛼𝛼𝐿𝐿 = 𝜋𝜋 �
𝑤𝑤
2

1

4𝐸𝐸𝐶𝐶 𝐼𝐼𝑘𝑘 ℎ

(4)

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 sin 2𝜃𝜃

4𝐸𝐸𝐶𝐶 𝐼𝐼𝑏𝑏 ℎ

(5)

𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 sin 2𝜃𝜃

= �𝛼𝛼ℎ2 + 𝛼𝛼𝐿𝐿2

(6)

2
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Şekil 2. Eşdeğer basınç çubuğu genişliğinin belirlenmesinde kullanılan parametreler
Eşdeğer basınç çubuğunun genişliğini veren eşitliklerde, E duvar ve E c dolgu duvar ve çerçeve malzemesinin elastisite
modülünü, t duvar , h duvar , r duvar , sırasıyla dolgu duvarın kalınlığını, yüksekliğini, köşegen uzunluğunu, θ eşdeğer basınç
çubuğunun yatayla yaptığı açıyı, λ duvar eşdeğer basınç çubuğu katsayısını, a duvar (=w/2) ise eşdeğer basınç çubuğunun
genişliğini ifade etmektedir. Yine h k kiriş orta eksenleri arasında kalan kolon yüksekliğini, I k ise kolonun atalet
momentini ifade etmektedir.

2.2. Sonlu Elemanlar (SE) İle Modelleme
Sonlu elemanlar yaklaşımında sürekli bir ortam kabul edilen dolgu duvarlar kabuk eleman olarak düşünülmekte ve
sonlu eleman adı verilen küçük parçalara bölünerek hesap modelinde tanımlanmaktadır. Dolgu duvarın sonlu elemanlar
ile modellemesine yönelik çalışmalar incelendiğinde, özellikle dolgu duvar ile çerçeve elemanı arasındaki etkileşimin
farklı şekillerde modellenebildiği ve buna bağlı olarak analiz sonuçlarının değiştiği görülmektedir. Dolgu duvar ile
betonarme çerçeve arasındaki bağlantının doğru tanımlanması, sonlu elemanlar ile modelleme yönteminde önemli bir
parametre olarak değerlendirilmektedir. Duvar üzerinden sadece basınç kuvvetleri aktarılacağından, bu bağlantıyı
sağlamak için çekme kuvvetlerini iletmeyen boşluk eleman tanımlanabilecektir. Bu tarz bir modellemede girdi olarak
boşluk elemanın rijitliğine ihtiyaç vardır. Boşluk elemanın rijitliği için literatürde önerilen eşitlikler mevcuttur. Bunanla
birlikte boşluk eleman rijitliğinin, eşdeğer basınç çubuğunun eksenel rijitliğini veren denklem (7) [7] ile hesaplanması
şeklinde bir yaklaşım söz konusu olabilmektedir.

𝑘𝑘𝑔𝑔 =

𝑡𝑡𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(7)

𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

Şekil 3. Sonlu elemanlarla ile dolgu duvar modellenmesi

2383

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

3. SAYISAL UYGULAMA
Bu çalışmada, dolgu duvarların yapıların yatay rijitliğine etkisi incelenmiştir. Dolgu duvarların modellenmesinde sonlu
elemanlar ve eşdeğer basınç çubukları modelleme yöntemleri kullanılmıştır. Bu modelleme yöntemlerinin etkisini
incelemek amacıyla 3 açıklıklı 5 katlı düzlem çerçeveler göz önüne alınmıştır. Model düzlem çerçeveler iki grup
halinde düzenlenmiştir. A grubu çerçevelerde zemin katın ve normal katların yükseklikleri eşit ve 3 m’dir. B grubu
çerçevelerde ise zemin katın yüksekliği 4.5 m normal katların yüksekliği ise 3 m’dir. Çalışmada ele alınan düzlem
çerçevelerin tasarımında yapılan sınıflandırmalar ve isimlendirilmeleri Tablo 1’de belirtilmiştir.
Tablo I. Yapı modellerinin tasarımında yapılan sınıflandırmalar ve isimlendirilmesi

Dolgu duvarın sadece dış yük olarak modellendiği yapılar

A

B

Zemin katta dolgu duvarın olmadığı Türk Deprem Yönetmeliği,

AY-BÇ1

BY-BÇ1

AY-BÇ2

BY-BÇ2

A-BÇ1

B-BÇ1

A-BÇ2

B-BÇ2

AY-S

BY-S

A-S

B-S

2007’deki eşdeğer basınç çubuğu yöntemine göre oluşturulan yapılar
Zemin katta dolgu duvarın olmadığı Smith ve Armhein’e uygun
eşdeğer basınç çubuğu yöntemine göre oluşturulan yapılar
Tüm katlarda dolgu duvarın olduğu Türk Deprem Yönetmeliği,
2007’deki eşdeğer basınç çubuğu yöntemine göre oluşturulan yapılar
Tüm katlarda dolgu duvarın olduğu Smith ve Armhein’e uygun
eşdeğer basınç çubuğu yöntemine göre oluşturulan yapılar
Zemin katta dolgu duvarın olmadığı sonlu eleman modeline göre
oluşturulan yapılar
Tüm katlarda dolgu duvarın olduğu sonlu eleman modeline göre
oluşturulan yapılar

Çalışmada öncelikle dolgu duvarların sadece hareketli düşey yük olarak etki ettiği modeller Model A ve Model B Şekil
4 ve 5’de görülmektedir.

Şekil 4. Model A

Şekil 5. Model B

Kalınlıkları t duvar =19 cm olan dolgu duvarların tüm açıklıklarda herhangi bir boşluk içermediği kabul edilerek göz
önüne alınmıştır. Dolgu duvarların eşdeğer sanal basınç çubuğu yöntemi ile modellenen düzlem çerçeve modeller Şekil
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6-9’ da verilmiştir. Bu basınç çubuklarına ait parametreler ve eşdeğer basınç çubuklarının genişlik değerleri sırasıyla
Tablo 2 ve Tablo 3’de verilmiştir.

Şekil 6. Model AY - BÇ1 ve Model AY - BÇ2

Şekil 7. Model BY- BÇ1 ve Model BY- BÇ2

Şekil 8. Model A- BÇ1 Model A- BÇ2

Şekil 9. Model B- BÇ1 ve Model B- BÇ-2

Tablo II. Eşdeğer basınç çubuklarına ait parametreler
Açıklık
(m)

h duvar
(cm)

L duvar
(cm)

t duvar
(cm)

r duvar
(cm)

5

240

450

19

510

a duvar (cm)
72

7

240

650

19

693

100

Zemin kat 3 m
w/2(cm)
305
327

Tablo III. Düzlem çerçevelere ait parametreler
Deprem Bölgesi
Bina Önem Katsayısı
Yerel Zemin Sınıfı
Hareketli yük Katsayısı (n)
Duvar Elastisite Katsayısı

1
1
Z2
0.3
1000 MPa
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Zemin kat 4.5 m
a duvar (cm)
74
95

w/2(cm)
333
345
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Dolgu duvarların sonlu elemanlar ile tanımlandığı yapı modelleri Şekil 10-13’de verilmiştir. Bu modellemelerde sonlu
elemanlar ile tanımlandığı çerçeve arasındaki rijitlik denklem (4) ile hesaplanan bağlantı elemanları yoluyla
hesaplanmıştır.

Şekil 10. Model AY S

Şekil 11. Model BY S

Şekil 12. Model A S

Şekil 13. Model B S

Model düzlem çerçeveler TDY-2007 [7] ve TS500 [8] koşullarını sağlayacak şekilde boyutlandırılmıştır.
Çerçevelerdeki tüm kirişler 30x60 cm, kolonlar ise 50x50 cm, beton sınıfı C25 olarak alınmıştır. Seçilen betonarme
çerçevelerin nümerik analizlerinde kullanılan farklı parametreler Tablo III’de verilmiştir.
Düzlem çerçevelerin artımsal lineer dinamik analizleri SAP 2000[9] yapısal analiz programı ile yapılmıştır. Dinamik
analizler için Tablo IV’de belirtilen ve PEER [10] ([Pacific Earthquake Engineering Research Center Strong Motion
Database)’den elde edilen deprem ivme kayıtları TDY-2007’de verilen Z2 spektrumuna (0.1g’den-0.4g)
ölçeklendirilerek yeni kayıtlar oluşturulmuştur. Ölçekleme işlemi için SeismoArtif [11] programı kullanılmıştır.
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Tablo IV. Dinamik Analiz için Seçilmiş Deprem İvme Kayıtları
Depremler
Kocaeli
Loma Prieta
Imperial Valley

İstasyon
Sakarya
Corralitos
El Centro Array

Yön
Kuzey-Güney
Doğu-Batı
Doğu-Batı

Tarih
Ağustos 17,1999
Ekim 18, 1989
Mayıs 19,1940

Büyüklük
7.4
6.9
7.0

PGA (g)
0.376
0.644
0.313

Çerçevelerin modal analizden elde edilen birinci doğal titreşim moduna ait periyot değerleri Tablo V’de verilmiştir.
Tablo V. Model yapıların 1.doğal titreşim periyodu
Modeller
A
AY BÇ1
AY BÇ2
A BÇ1
A BÇ2
AY S
AS

Periyot (s)
0.491
0.431
0.357
0.413
0.312
0.442
0.424

Modeller
B
BY BÇ1
BY BÇ2
B BÇ1
B BÇ2
BY S
BS

Periyot (s)
0.613
0.561
0.502
0.493
0.353
0.545
0.469

Seçilen çerçeveli dolgu duvarlı betonarme binaların artımsal doğrusal dinamik analizleri yapılarak maksimum
yerdeğiştirmenin meydana geldiği zamanın (±0.5 𝑠𝑠𝑠𝑠) ‘deki zamanı içerisindeki en büyük kesme kuvvetleri
belirlenmiştir. Şekil 14-16’da model A binaları için verilen maksimum tepkiler sırasıyla ölçeklendirilmiş Kocaeli,
Imperial Valley ve LomaPrieta depremleri kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre en rijit davranışı
gösteren yapı tüm binalar için A-BÇ2 (Tüm katlarda dolgu duvarın olduğu Hendry’e uygun eşdeğer basınç çubuğu
yöntemine göre oluşturulan yapılar) olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, en fazla tepe yerdeğiştirmesinin A binasında
(Dolgu duvarın sadece dış yük olarak modellendiği yapılar) meydana geldiği görülmüştür. İkinci en yüksek rijitliğe
sahip binaların ise AY-BÇ2 (Zemin katta dolgu duvarın olmadığı Hendry’e uygun eşdeğer basınç çubuğu yöntemine
göre oluşturulan yapılar) olduğu belirlenmiştir. Türk Deprem Yönetmeliği,2007’de verilen eşdeğer basınç çubuk
elemanı kullanılarak yapılan analizlerin sonlu elemanlar kullanılarak yapılan analiz sonuçlarına yakın değerler verdiği
tespit edilmiştir.

Şekil 14. Model A binaları için ölçekli Kocaeli
depreminden edilen maksimum tepkiler

Şekil 15. Model A binaları için ölçekli Imperial elde
Valley depreminden elde edilen maksimum tepkiler
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Şekil 16. Model A binaları için ölçekli Loma Prieta depreminden elde edilen maksimum tepkiler
Şekil 17-19’da model B binaları için verilen maksimum tepkiler sırasıyla ölçeklendirilmiş Kocaeli, Imperial Valley ve
LomaPrieta depremlerinden elde edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre model A binalarına benzer şekilde en rijit davranışı
B-BÇ2 (Tüm katlarda dolgu duvarın olduğu Smith ve Armhein’e uygun eşdeğer basınç çubuğu yöntemine göre
oluşturulan yapılar)’nin gösterdiği görülmüştür. En büyük tepe deplasmanı ise model B binasında (Dolgu duvarın
sadece dış yük olarak modellendiği yapılar) meydana geldiği görülmüştür. Model A binalarının analiz sonuçlarına
benzer olarak TDY-2007’de ifade edilen eşdeğer çubuk elemanı modellenen binalarından elde edilen maksimum
tepkilerin sonlu elemanlar kullanılarak yapılan analiz sonuçlarına yakın değerler verdiği görülmüştür.

Şekil 17. Model B binaları için ölçekli Kocaeli
depreminden elde edilen maksimum tepkiler

Şekil 18. Model B binaları için ölçekli Imperial Valley
depreminden elde edilen maksimum tepkiler

Şekil 19. Model B binaları için ölçekli Loma Prieta depreminden elde edilen maksimum tepkiler

4.

SONUÇLAR

Bu çalışmada, dolgu duvarların betonarme yapıların yatay rijitliğine etkisi değerlendirilmiştir. Dolgu duvarların
modellenmesinde sonlu elemanlar ve eşdeğer basınç çubukları modelleme yöntemleri kullanılmıştır. Bu modelleme
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yöntemlerinin etkisini incelemek amacıyla 3 açıklıklı 5 katlı düzlem çerçeveler göz önüne alınmıştır. Model düzlem
çerçeveler iki grup halinde düzenlenmiştir. Seçilen yapıların doğrusal artımsal dinamik analizleri, maksimum ivme
genlikleri 0.1g’den 0.4g’ye kadar değişen ölçeklendirilmiş deprem kayıtları kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen
sonuçlara göre dolgu duvarın seçilen yapıların rijitliğini önemli oranda arttığı görülmüştür. En küçük yerdeğiştirmeye
karşılık yüksek taban kesme kuvvetleri Smith ve Armhein’e uygun eşdeğer basınç çubuğu yöntemine göre oluşturulan
dolgu duvarlı yapıların analizlerinden elde edilmiştir. Dolgu duvarın modellenmesi için Türk Deprem Yönetmeliği,
2007’de önerilen eşdeğer basınç çubuğu yönteminin kullanılmasıyla elde edilen maksimum tepkilerin sonlu elemanlar
yöntemiyle belirlenen tepkilere yakın olduğu görülmüştür. Daha doğru davranış tahmini için gelecek çalışmalarda daha
fazla yapı için doğrusal olmayan statik ve dinamik analizlerin yapılması bu çalışmayla önerilmektedir.
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Abstract
Brain-Computer Interfaces (BCIs) allow people to use software systems, electronic systems or
electromechanical systems only through brain activities without using muscle systems. The main purpose
of these systems is to help disabled individuals with amyotrophic lateral sclerosis, brain stem paralysis,
spinal cord injury-like disorders communicate with their social surroundings. With BCI systems, it is
possible to do such activities as printing texts on the computer screen, sounding printed texts, requesting
help with SMS-like communication techniques, controlling wheelchairs and switching electrical devices
on and off. In BCI surveys, EEG is used due to its practical use, real-time operation and wearable
options. Different BCI systems are available depending on the structure of the EEG signals used. These
are alpha and beta rhythms, P300 evoked potentials, steady state visual evoked potentials, and slow
cortical potentials. BCI systems generally consist of signal acquisition and preprocessing, feature
extraction, classification and control interfaces.
In this study, BCI types and design structures encountered in the literature have been examined in terms
of EEG sign collection, preprocessing, feature extraction and classification techniques. Also, BCI systems
have been structurally compared to each other according to the EEG signals used.
Keywords: EEG, Brain Computer Interface, Classification, Signal Processing, Feature Extraction.

1. GİRİŞ
Amiyotrofik lateral skleroz (ALS), Multipl Skleroz (MS), beyin ve omurilik yaralanması, kas yetersizliği ve
buna benzer hastalıklara sahip bireyler zaman içerisinde kaslarını kullanamaz hale gelirler. İnsanların
çevreleri ile iletişimleri bir şekilde vücuttaki kasların kullanıma bağlıdır. Kaslarını kullanma yeteneğini
kaybeden bireyler zaman içerisinde çevre ile olan iletişimlerini de kaybetmeye başlarlar[1], [2]. Bu ve benzeri
şekildeki bireylerin kas sistemlerini kullanmadan bir elektronik sistemi, elektromekanik sistemi veya yazılım
sistemlerini kullanmalarına imkân tanıyan sistemlere Beyin-Bilgisayar Arayüzü (BBA) denilmektedir [3]–[5].
Bu sistemlerde girdi birimi olarak sadece beynin çalışması sonucu oluşan elektriksel sinyaller kullanılmakta
ve kullanıcının herhangi bir kas sistemini kullanmasına gerek kalmamaktadır. BBA sistemleri ile bilgisayar
ekranına metin yazdırılması ve yazdırılan metinlerin seslendirilmesi, SMS benzeri iletişim teknikleri ile
yardım talebinde bulunulması, tekerlekli sandalye kontrolü, elektrikli cihazların açılıp kapatılması, robot
kollarının kontrolü benzeri işlemler yapılabilmektedir. BBA sistemlerinin iletişim ve kontrol sistemi olarak
kullanımının yanı sıra, EEG tabanlı kanser teşhislerinde, dikkat eksikliği tedavisinde, disleksi teşhisinde,
rehabilitasyon amaçlı kullanımı ve eğlence amaçlı bilgisayar oyunlarında kullanımı da mevcuttur [6]–[8].
BBA sistemleri genel olarak sinyal toplama ve önişleme, özellik çıkarma, sınıflandırma ve kontrol
arabiriminden oluşmaktadır. BBA araştırmalarında cerrahi müdahale gerektirmemesi, kullanımının pratik
olması, gerçek zamanlı çalışabilmesi ve giyilebilir seçeneklerinin de bulunmasından dolayı EEG
kullanılır[9]–[11]. Kullanılan EEG sinyallerinin yapısına göre farklı BBA sistemleri bulunmaktadır. Bunlar
alfa ve beta ritimleri, P300 uyarılmış potansiyelleri, kararlı durum görsel uyarılmış potansiyeller, yavaş
kortikal potansiyellerdir.
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Bu makalede, literatürde karşılaşılan BBA türleri ve tasarım yapıları; EEG sinyal toplama, önişleme, özellik
çıkarma ve sınıflandırma teknikleri açısından incelenmiştir. Ayrıca kullanılan EEG sinyallerine göre BBA
sistemleri yapısal olarak birbirleriyle karşılaştırılmıştır.

2. SİNYAL ÖLÇÜM METOTLARI
BBA sistemlerin ana hedefi kullanıcının istek ve komutlarını yerine getirmektir. Bunun için de beyin
aktivitesinin sağlıklı ölçülmesi önemlidir. Teorikte farklı ölçüm teknikleri bulunmaktadır. Bunlardan
elektrokardiyografi (ECoG) ve kortikal mikro elektrot kaydı cerrahi müdahale gerektiren yöntemlerdir.
Elektroansefalografi (EEG), Magnetoensefalografi (MEG), Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme
(fMRI), Pozitron Yayılımlı Tomografi (PET), Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopi (NIRS) ise müdahaleci
olmayan sinyal toplama yöntemleridir.

2.1. Müdahaleci Yöntemler
Cerrahi yöntemler ile kullanıcının beyin kabuğunun üzerine elektrot dizisi yerleştirilmesine
elektrokardiyografi denilmektedir[5], [12]–[16]. Kortikal mikro elektrotlar ise beyin kabuğunun içerisine
yerleştirilmektedir. Bu sayede sinir hücrelerinin aktiviteleri ölçülmektedir. Buradaki cerrahi müdahale
elektrokardiyografiye göre daha risklidir. Şekil 1.a.’da ECoG sinyallerinin ve kortikal mikro elektrotların
kafatası üzerinden alındığı bölge gösterilmektedir. Burada belirtilen her iki yöntem de pahalı ve pratik
olmayan bir yöntem olup, cerrahi müdahale de gerektirdiğinden günümüz şartlarında kullanıcılar için tehlike
arz etmektedir. Bu iki yöntemin diğer sinyal elde etme yöntemlerine üstünlüğü ise yüksek frekans bilgisine
sahip olmalarıdır. Kablosuz teknolojilerin gelişmesi ile bu yöntemlerin kullanımı daha kolay hale
gelebilecektir [16].

2.2. Müdahaleci Olmayan Yöntemler
2.2.1. Elektroansefalografi
Beyin aktiviteleri sonucu oluşan elektriksel sinyallerin ölçümünde en çok tercih edilen yöntemlerin başında
gelen EEG sinyalleri; kullanıcının kafatası üzerine yerleştirilen elektrotlar yardımı ile elde edilir. Yüksek
zaman çözünürlüğü, acısız olması, diğerlerine nazaran maliyetinin az olması, giyilebilir türlerinin mevcut
olması ve zararsız olması BBA çalışmalarında tercih sebebidir. EEG sinyalleri kafatası derisi üzerinden
alındığı için gürültülerden kolaylıkla etkilenebilmektedir. Bu sinyallerin genlikleri çok düşük olduğundan
EEG kayıtları sırasında sinyal-gürültü oranını arttırmak için kafatası ve elektrotlar arasına iletken jel
sürülebilmektedir. Bu iletken jelin sürülmesi BBA çalışmalarında kullanışlılığı azaltmaktadır. Günümüzde jel
gerektirmeyen polimerden yapılmış elektrotlar veya aktif kuru elektrotların kullanımı artmaya başlamıştır.
Gelişen teknoloji ile birlikte kablosuz ve giyilebilir EEG kayıt cihazları da kullanılmaya başlanmıştır.
EEG sinyallerinin karakteristiği serebral korteksteki sinir hücrelerinin aktivitesine bağlıdır. Genliği 100 μV’a
ve frekansı ise 100 Hz’e kadar yükselebilmektedir[17], [18]. EEG sinyallerinin frekansı beyin aktivitesinin
yoğunluğu ile doğru orantılı, genliği ise beyin aktivitesi ile ters orantılıdır. Literatürde EEG sinyalleri
değerlendirilirken sırasıyla frekans ve genlik değerleri dikkate alınmaktadır. Sağlıklı bireylerde farklı
durumlar için gözlenen belirli dalga şekilleri mevcuttur. Bunlar delta dalgaları, teta dalgaları, alfa dalgaları,
beta (β) dalgaları ve mu (μ) ritimleridir[18]–[20].
EEG ölçümlerinde elektrotların konumlandırma işlemi uluslararası standartlarda kabul gören 10-20 sistemine
göre yapılmaktadır [21]. Bu sistemde kafatası; burnun üst tarafındaki çukur bölge ile kafatasının tabanında
oksipital kemiğin çıkıntı yapan bölge arasındaki mesafe ve sol ile sağ kulakların arasındaki mesafe % 10-2020-20-20-10 olacak şekilde işaretlenir. Bu kesişen bölgelere toplam 19 elektrot yerleştirilir ve üzerinde
bulunduğu beynin loblarını temsilen harf ve sayılar ile ifade edilir. Bunlar Fp (Frontal kutup), F (Frontal), C
(Merkez), T (Temporal), P (Pariyetal) ve O (Oksipital) şeklindedir. Elektrot yerleşimdeki tek sayılar sol
tarafı, çift sayılar sağ tarafı, z ise orta çizgideki elektrot yerleşimini belirtmektedir. Örneğin; F3 sol yarı
kürede yer alır, Cz ise kafatasının tam ortasında yer almaktadır. Bu sistem sayesinde kafatasına simetrik
olarak ve sürekli aynı bölgeye denk gelen elektrotlar yerleştirilebilmektedir. Genişletilmiş 10-20 sistemi
kullanılarak kafatasına daha fazla elektrot yerleşimi sağlanabilmektedir. Şekil 1.’de kablosuz EEG ölçüm
sistemi ve 10-20 elektrot yerleşim düzeni görülmektedir. EEG sinyalleri; potansiyelin genellikle sabit kaldığı
kulak memeleri veya kulakların arkasında bulunan mastoid kemikler üzerine yerleştirilen ortak bir referans
elektrodu ile ölçülür. Bu yöntem unipolar ölçüm tekniği olarak bilinir. Bipolar ölçüm tekniği olarak bilinen
diğer ölçüm tekniğinde ise birbirine yakın iki elektrodun potansiyel farkı ölçülür[22].
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Şekil 1. Biyoelektrik sinyallerin kafatasında kayıt edilme bölgeleri, EEG ölçüm sistemi ve 10-20 sistemine göre
elektrotların konumu a) Beyin sinyallerinin kafatası üzerinden ölçüm bölgeleri b) Kablosuz EEG ölçüm sistemi [23].
c)Kafatasının yandan görünüşü ve elektrotların yerleşimi. d) Üstten kafatasının görünümü ve 19 elektrot kullanılarak
tasarlanan orijinal 10-20 yerleşim düzeni[24].

2.2.2. Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopi
Yakın kızıl ötesi spektroskopi ile beyindeki bir aktivite sırasında çalışan bölgeler, kandaki hemoglobin
konsantrasyonu ile ölçülebilir. Kızılötesi ışık kullanılan bu yöntemde serebral kortekse kızılötesi ışık
gönderilir ve hücreler tarafından emildikten sonra yansıyan ışınlar IR alıcı dedektörler yardımı tekrar
ölçülebilir. Bu yöntemde; beyin kabuğunun çeşitli bölgelerindeki oksihemoglobin ve deoksi-hemoglobin
değişiklikleri ile toplam kan hacmi değişiklikleri ölçülür [25]. Serebral kortekse uygulanan kızılötesi ışık
beyin kabuğuna ulaştığında kandaki hemoglobin tarafından dağıtıldığından dolayı bu ışığın belli bir kısmı
alıcılara ulaşabilir. Yansıyan bu ışınlar beyin işlevleri hakkında çeşitli bilgiler içermektedir. Taşınabilir ve
pratik kullanım özellikleri bulunmaktadır. Yansıyan sinyallerin sinyal gürültü oranları düşük olduğundan
dolayı ölçümlerin belli bir süre ile tekrar edilmesi gerekmektedir. Son zamanlarda bu yöntem ile
gerçekleştirilen BBA çalışmalarında artışlar yaşanmıştır[17], [25]–[28]. Şekil 2.a’da yakın kızıl ötesi
spektroskopinin çalışma yöntemi görülmektedir.

Şekil 2. a) Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopi b) MEG ölçümü yaptıran kullanıcı [29]

2.2.3. Magnetoensefalografi
MEG ile beynin çalışması sırasında oluşan manyetik alan ölçülebilmektedir. MEG ile elde edilen sinyallerin
zamansal çözünürlüğü EEG sinyallerine göre kısmen daha yüksektir[30]. İlgilenilen sinyallerin genlik olarak
düşük olmasından ve dünyanın manyetik alanından dolayı ölçümlerin manyetik korumalı bir odada yapılması
gerekmektedir[13]. MEG tarayıcılar genelde pahalı ve taşınabilir olmadıkların pratikte kullanımları pek
mümkün gözükmemektedir. Şekil 2.b.’de MEG ile yapılan bir ölçüm görülmektedir.

2.2.4. Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme
Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme ise girişimsel olmayan bir ölçüm tekniği olup, kandaki oksijen
miktarını ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Sinir hücreleri aktif olduğunda bu hücrelerdeki oksijen
tüketimi artmaktadır. fMRI ile yapılan ölçümlerde sinir hücresindeki bir aktivite 4-5 saniye sonra tespit
edilebilmektedir. Bundan dolayı fMRI ile yapılan ölçümler EEG’ye göre zamansal çözünürlüğü nispeten
düşüktür [31]. Bu tür sistemler pahalı ve taşınabilir olmadıklarından BBA çalışmalarında pratik kullanımı
mümkün gözükmemektedir. BBA alanında fMRI ile ilgili çalışmalar devam etmektedir[32]–[34].

2.2.5. Pozitron Yayılımlı Tomografi
Pozitron yayılımlı tomografi yönteminde; pozitron yayan radyoaktif maddelerin damar yolu ile enjekte
edilerek yaydıkları ışınların vücut içerisindeki dağılımı ölçülür veya görüntüye çevrilir [35]. Uygulama
yapıldıktan 30-60 dakika sonra sağlık bir ölçüm yapılabilir ve beyindeki aktivitenin olduğu yer belirlenebilir.
Kullanıcıya radyoaktif madde verileceğinden, ürünün pahalı olmasından ve zamansal çözünürlüğünün düşük
olmasından dolayı BBA çalışmalarında kullanımı uygun değildir.
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3. BBA SİSTEMİ TASARIM İLKELERİ
Modern bir BBA sisteminde ilk basamak kullanıcı ve kullanıcının beyin aktivitelerinin kayıt altına
alınmasıdır. İkinci adım ise kayıt altına alınan beyin aktivitelerinin sinyal işleme teknikleri ile gürültülerden
arındırılması, özniteliklerinin çıkarılması ve sınıflandırılmasıdır. Üçüncü adım ise sınıflandırma sonuçlarına
göre cihaz komutlarının çalıştırılması ve kullanıcıya geri dönütlerin verilmesidir. Modern bir BBA sisteminin
prensip şeması Şekil 3.’de verilmiştir.

Şekil 3. Modern bir BBA sisteminin prensip şeması

3.1. Sinyal Elde Etme ve Önişleme
BBA sistemlerin ilk aşaması kullanıcının beyin aktivitelerinin ölçümüdür. Beyin sinyallerinin kafatası
üzerinden alınabilmesi, pratik olması, acısız olması, yüksek zaman çözünürlüklerinin olması ve giyilebilir
olmalarından dolayı BBA çalışmalarında en fazla EEG tercih edilmektedir. Beyin aktivitelerinin ölçümü için
EEG haricinde başka yöntemlerde bulunmaktadır. Bunlardan ECOG ve kortikal mikro elektrotlar müdahaleci
yöntemlerdir ve kullanılabilmeleri için cerrahi müdahale gerekmektedir. Cerrahi müdahaleden dolayı riskli
olabilmektedirler. Müdahaleci olmayan yöntemlerden bazıları ise PET, MEG, fMRI olup pahalı tekniklerdir
ve hızlı haberleşme için uygun değildirler. Ayrıca bu tekniklerden bazıları sağlığa zararlı olabilmektedir[22].
EEG sinyalleri düşük genlikli olduklarından bu sinyallere gürültüler kolay bir şekilde karışmaktadır.
Kullanıcının kayıt esnasında kalp atış hareketleri, kaslarını hareket ettirmesi, gözünü kırpması, yutkunması
EEG sinyallerinde gürültülere sebep olmaktadır[36]. Bunun yanı sıra EEG kayıtları esnasında odadaki ışığın
açık olması, çevrede elektromanyetik dalga yayabilecek cihazların bulunması, şehir şebekesi de gürültülere
sebep olmaktadır.
EEG sinyalleri elde edilirken; EEG kayıt cihazları güç kaynaklarının etkisinden izole edilmeli, bulunan
ülkeye göre bu sinyallere 50/60 Hz çentik filtre (notch-filtre) uygulanmalı[37], [38], sinyaller yükseltilmeli ve
ardından analog-dijital dönüştürücü ile örneklenmelidir. Örneklenen EEG sinyalleri kablolu veya kablosuz
olarak bilgisayar aktarılabilmektedir. Belirtilen bu gürültüleri EEG sinyallerinden arındırmak için çeşitli
yöntemler mevcuttur. Bağımsız bileşenler analizi (Independent Component Analysis, ICA) [36], [39]–[42],
temel bileşenler analizi (Principal Component Analysis, PCA) ve çeşitli filtreler [43] gürültüleri gidermede
kullanılan tekniklerdir. Yapılan gürültü giderme işlemleri EEG sinyallerinin gürültüye oranını azaltacak ve
dolayısı ile BBA sistemin başarımını arttıracaktır.

3.2.Öznitelik Çıkarma
BBA sistemi tasarım aşamalarından biri de öznitelik vektörlerinin çıkarılmasıdır. EEG sinyalleri durağan
olmayan sinyallerdir ve çok sayıda veri içerirler. Tasarlanan BBA sisteminde kullanılmayacak verilerin EEG
sinyallerinden atılması ve ardından sınıflandırma işlemi yapılması sistemin hızını önemli ölçüde arttıracaktır.
Öznitelik çıkarma işleminde ham EEG sinyallerindeki önemli görülen veriler alınır ve veri seti küçültülür. Bu
da sistemin başarımını ve hızını etkileyecektir. Lineer diskiriminant analizi, PCA, ICA [44], dalgacık
dönüşümü, spektral güç yoğunluğu ve istatiksel yöntemler öz nitelik çıkarmada kullanılan tekniklerdir.

3.3. Sınıflandırma Algoritması
Öz nitelikleri çıkartılan EEG verileri sınıflandırma işlemine tabi tutulur. Buradaki amaç EEG verilerini
kullanarak kullanıcının niyet ettiği BBA komutlarının tespit edilmesidir[22]. Bazı durumlarda gürültülerden
arındırılmış EEG verisi sınıflandırma için yeterli olabilmektedir. Destek vektör makineleri (DVM) [44],
dalgacık dönüşümü [18], K en yakın komşuluk, yapay sinir ağları [45], bulanık mantık ve doğrusal ayırma
analizi, saklı markov modelleri [46] ve istatistiki yöntemler EEG verilerini sınıflandırmada kullanılmaktadır.
Sınıflandırmada amaçlanan hızlı ve yüksek doğrulukla bir BBA sisteminin gerçekleştirilmesidir.

3.4. Cihaz Komutları
BBA sistemlerinde sınıflandırma aşamasından sonra sistem çıktısı üretilmektedir. Bu çıktılar elektrikli bir
cihazın kontrolü, bir nöroprotezin kontrolü, bilgisayar ekranındaki bir imlecin kontrolü, ses çıktısı veya
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ekrana yazılan harfler olabilmektedir. BBA çalışmalarında pratik olmasından dolayı geri dönüt olarak
bilgisayar ekranındaki bildirimler kullanılmaktadır.

4. BBA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN KONTROL SİNYALLERİ
Bu bölümde EEG tabanlı BBA sistemlerinde kullanılan μ ve β Ritimleri, P300 uyarılmış potansiyelleri,
kararlı durum görsel uyarılmış potansiyeller, yavaş kortikal potansiyelleri ele alınacaktır.

4.1. Olay İlişkili Potansiyeller
EEG sinyalleri milyarlarca sinir hücresinin çalışması sonucu üretilen elektrik potansiyellerinin toplamından
oluşmaktadır. Belirli olaylar veya çeşitli uyaranlar sonucu EEG sinyallerinde oluşan küçük boyutlu genlik
değişimlerine olay ilişkili potansiyeller (Event Related Potentials, ERP) denir [47]. ERP sinyalleri görsel,
işitsel veya bilişsel uyaranlar ile birlikte veya belirli bir süre sonra ortaya çıkmaktadır. Bu sinyallerin
genlikleri çok küçük olduklarından uyaranların belirli bir süre tekrar edilmesi gerekmektedir. Tekrar edilen
uyaranlar sonucunda oluşan EEG sinyallerinin ortalaması alınarak ERP’ler tespit edilebilmektedir. ERP
sinyalleri pozitif veya negatif genlikte olabilmektedir. ERP sinyalleri pozitif veya negatif değişimlerinin adı
ve oluşma süresi ile isimlendirilir. Örneğin uyaran sonucu 300 msn sonra oluşan pozitif yöndeki ERP
sinyaline P300 denilmektedir. Şekil 4.’de görsel bir uyaran sonrası oluşan ERP’ler görülmektedir. Farklı
ERP’leri kullanan BBA sistemleri geliştirilmiştir. Bunlar μ ve β Ritimleri, P300 uyarılmış potansiyelleri,
kararlı durum görsel uyarılmış potansiyeller, yavaş kortikal potansiyelleridir.

Şekil 4. Görsel uyaran sonrası oluşan ERP’ler. N1 veya N100 uyarandan yaklaşık 100 msn sonra oluşan negatif tepe
noktasını, P2 veya P200 uyarandan yaklaşık 200 msn sonra oluşan pozitif tepe noktasını göstermektedir [48].

4.2. P300 Uyarılmış Potansiyelleri
P300 Uyarılmış Potansiyelleri beynin görsel veya işitsel bir uyarana karşı yaklaşık 300 msn sonra verdiği
tepkinin sonucu oluşan sinyallerdir. Bu P300 ERP sinyallerinin ortaya çıkarılması için kullanıcıya ilgilenilen
uyaranın yanında çok fazla sayıda alakasız uyaran verilir. Kullanıcı alakasız uyaranlar arasından ilgilenilen
uyaran ile karşılaştığında, yaklaşık 300 msn sonra kullanıcının EEG sinyallerinde pozitif bir ERP sinyali
oluşur [49]. Bu şekilde P300 sinyallerinin oluşturulması yöntemine şaşırtmalı uyaran dizisi denir. P300
uyarılmış potansiyelleri beynin parietal bölgesindeki P7, P3, P4 ve P8 elektrot konumlarından yoğun bir
şekilde görülebilmektedir[50]. Şekil 5.a’da şaşırtmalı uyaran dizisi sonucunda kullanıcının beyninde oluşan
bir P300 sinyali görülmektedir. P300 tabanlı BBA sistemlerinin çalışması için herhangi bir kas sisteminin
çalışmasına gerek olmayıp, kullanıcıda normal beyin fonksiyonlarının çalışması yeterlidir.

Şekil 5. a) P300 Uyarılmış Potansiyeli. Kullanıcının beyninde hedef uyaranlardan sonra yaklaşık 300 ms sonra oluşan
pozitif tepe noktası. b) P300 Heceleme Sistemin Arayüzü c) İşitsel uyaran [51] ve görsel uyaran [52] kullanılarak
tasarlanan BBA sistemi.

P300 Heceleme Sisteminde kullanıcılar duygu ve düşüncelerini harf harf ekrana yazdırarak çevreleri ile
iletişim kurabilmektedirler[53]. Uyaran ekranı Şekil 5.b.’deki gibi 6x6 boyunda harf ve rakamlardan
oluşmaktadır. Sistemde; uyaran matrisinde bulunan satır ve sütunlar rastgele parlatılıp, söndürülür. Bu
esnada kullanıcı seçmek istediği karaktere odaklanır ve bu karakterin bulunduğu satır veya sutun parlatıldığı
zaman içinden sayar. Diğerlerini ise dikkate almaz. EEG sinyallerinin sinyal gürültü oranları düşük
olduğundan bu işlem birkaç defa tekrarlanır ve EEG sinyallerinin ortalaması alınır. Kullanıcının odaklandığı
karaktere ait EEG kayıtlarına bakıldığında, diğer karakterlere ait EEG kayıtlarından farklı olarak yaklaşık 300
milisaniye sonra pozitif P300 sinyali görülebilir.
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Uyaran matrisinde karakterler yerine komutlar veya resimler de kullanılabilmektedir. Böylece herhangi bir
sistemin otomasyonu da sağlanabilir. Ayrıca görsel uyaranlar yerine işitsel uyaranlarda
kullanılabilmektedir[51]. Şekil 5.c.’de işitsel ve görsel uyaranlar kullanılarak tasarlanan çalışmaya ait ekran
görüntüsü bulunmaktadır.

4.3. Kararlı Durum Görsel Uyarılmış Potansiyeller
Görsel olarak uyarılmış potansiyeller (Visual Evoked Potantial, VEP) kullanıcının görme alanının uyarılması
sonucu oluşur. VEP üzerine ilk çalışmalar Vidal tarafından yapılmıştır[54]. Dama tahtası şeklinde bir görsel,
kullanıcıya saniyede 2 defa gösterilip/gizlenir. Bunun sonucunda kullanıcının oksipital bölgesinden alınan
EEG sinyallerinde P100 sinyali oluşur.
6 Hz ve üstü frekansta yanıp sönen bir görsel uyaran kullanıldığında ise bu sisteme kararlı durum görsel
uyarılmış potansiyeller denir [55]. Kullanıcıya farklı frekanslarda görsel uyaranlar sunulur ve bu uyaranlardan
birisine odaklanması istenir. Beynin görme ile ilgili alanı olan oksipital bölgeden alınan EEG kayıtlarında bu
uyaranın frekansına ve bunun harmoniklerine benzer örüntüler görülmektedir. Bu örüntüler sınıflandırılarak
istenilen bir sistemin otomasyonu gerçekleştirilebilir. Görsel uyaranlar harici bir ışık kaynağı veya LCD/CRT
monitör ile yapılabilir[56]. Şekil 6.a’da SSVEP tabanlı BBA sisteminin çalışma prensibi görülmektedir.

Şekil 6. SSVEP tabanlı BBA sistemi ve görsel uyaran çeşitleri. a) Kullanıcı 8 Hz frekansındaki görsel uyarana
odaklandığında EEG sinyallerinde 8hz ve bunun harmonikleri görülmektedir. b) LCD monitörde tasarlanan her iki desen
belirlenen alternansta karşılıklı yer değiştirir [57]. c) Farklı frekanslardaki LED uyaranlar [58].

Bu sistemin çalışması için çalışan bir kas sistemine ve normal işlevlerini yerine getirebilen bir beyine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu yüzden de bağımlı BBA olarak bilinirler. Pratik olması, veri aktarım hızlarının yüksek
olması ve kullanıcı eğitimi gerektirmemesi dolayısı ile BBA çalışmalarında popülerliğini korumaktadır. EEG
sinyallerinden SSVEP örüntülerini tespit etmek için çok sayıda çalışma bulunmaktadır [55]. Şekil 6.’da LCD
kullanılarak oluşturulan dama desenli uyaran [57] ve LED kullanılarak oluşturulan görsel uyaran [58]
bulunmaktadır.

4.4. Yavaş Kortikal Potansiyeller
EEG sinyallerinde küçük çaptaki potansiyel kaymalara yavaş kortikal potansiyeller denilmektedir. SCP’ler
0.5 – 10 sn arasında gerçekleşir[5]. Cz elektrot konumundan rahatlıkla görülebilen SCP’ler EEG sinyallerinde
10-100 μV arasında bir kaymaya sebep olurlar [59]. Kortikal etkinliğe yol açan hareket ve benzeri işlevler
negatif SCP’lerin ortaya çıkmasına, bunların tam tersi ise pozitif SCP’lerin ortaya çıkmasına sebep olur [60].
Yavaş kortikal potansiyellerinin kullanımını ALS hastaları veya sağlıklı kişiler öğrenebilmekte ve böylece
herhangi bir cihazın kontrolü sağlanabilmektedir. SCP’ler ile bir farenin imleci kontrol edilebilmekte, ekrana
yazılar yazılabilmekte ve farklı cihazların kontrolü sağlanabilmektedir[60]. Bu sistemlerin çalışabilmesi için
dışarıdan herhangi bir uyarana ihtiyaç duyulmamaktadır. Şekil 7.a’da EEG sinyallerindeki SCP’ler
görülmektedir.

Şekil 7. a) Yavaş Kortikal Potansiyeller. Kullanıcılar SCP’lerini kullanmayı öğrenerek bilgisayar ekranının alt ve üst
tarafında bulunan bir hedefi seçebilmektedir [5]. b) Düşünce tercüme cihazının kullanımı [61].

Birbaumer ve diğerleri tarafından yapılan “Düşünce Tercüme Cihazı” çalışmasında kullanıcılar ekrandaki
harfleri seçerek yazı yazabilmişlerdir[61]. Çalışmadaki geri besleme sistemi ile kullanıcılar SCP’lerini
kontrol edebilmeyi öğrenmişlerdir. Bu sistemde uzun bir eğitim sürecine ihtiyaç bulunmaktadır. Sistemin
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çalışması için harici bir uyarana gerek bulunmamaktadır. Şekil 7.b.’de düşünce tercüme cihazını kullanan bir
kullanıcı görülmektedir.

4.5. Sensorimotor Ritimler
Zihinsel ve fiziksel olarak dinlenim esnasında motor korteksten alınan EEG sinyallerinde alfa sinyalleri
görülmektedir. Alfa sinyalleri 8-13 Hz aralığındadır. Mu ritimleri de 8-12 Hz aralığında olup kişinin kolunu,
ayağını veya benzer bir şekilde başka bir uzvunu hareket ettirdiğinde veya bunların hareketi hayali halinde
ortaya çıkmaktadırlar. Şekil 8.’da alfa ve mu ritimleri ve bunların ortaya çıkış şekilleri görülmektedir.

Şekil 8. a) Gözler açık ve kapalı iken görsel kortekste ortaya çıkan alfa sinyalleri b) Kolun dinlenim ve hareket halinde
ortaya çıkan Mu ritimleri [62]. c) Sağ el hareketi düşüncesi sonrasında ortaya çıkan ERD ve ERS sinyalleri [63].

Kişinin yoğun olarak odaklanması sonucu ortaya çıkan Beta (β) ritimleri ise 13-30 Hz aralığındadır. Yapılan
çalışmalarda kişinin bir hareket hali veya bunu gerçekleştirmesi durumunda beynin sensorimotor
korteksindeki μ ve β bandlarındaki ritimlerde bir takım değişiklikler olduğu görülmüştür. Örneğin kişinin sağ
el hareketi esnasında ya da sağ el hareketi niyeti/hayali oluştuğunda mu ritimlerinin genliği azalmaktadır.
Buna olaya ilişkin desenkronizasyon (event related desynchronization, ERD) denilir. Sağ el hareketi hayali ya
da sağ el hareketi bittiğinde mu ritimlerinin genliği tekrar artmaya başlamaktadır. Buna da olaya ilişkin
senkronizasyon (event related synchronization, ERS) denilir. Bu şekildeki genlik değişimleri tespit edilerek
kullanıcının hareket düşüncesi ve hareket tipi belirlenebilir ve bir sistemin otomasyonu sağlanabilir. Şekil
8.c’de kullanıcının sağ el hareketi hali sırasında meydana gelen ERD ve ERS sinyalleri gözükmektedir.
McFarland ve diğerlerinin yaptığı çalışmada sensorimotor korteksten alınan EEG kayıtlarındaki mu ve beta
ritimleri kullanılarak bir imlecin kontrolü sağlanmıştır [64]. Literatürdeki sensorimotor ritimleri kullanan
BBA çalışmalarında da görüleceği üzere herhangi bir uyaran olmadan sadece düşünceler ile herhangi bir
sistem kontrol edilebilmektedir[64]–[67].

5. BBA SİSTEMLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
BBA sistemleri bağımlı ve bağımsız, uyaranlı ve uyaransız olarak gruplandırılabilir. SSVEP bağımlı bir BBA
türü olup sistemin çalışması için görsel uyaranlar gerekmektedir. P300 uyarılmış potansiyeller ise bağımsız
bir BBA sistemi olup görsel veya işitsel uyaran gerektirmektedir. Yavaş kortikal potansiyeller (Slow Cortical
Potential, SCP) ve sensorimotor ritimler (μ ve β Ritimleri) ise bağımsız BBA sistemleri olup sistemin
çalışması için herhangi bir uyarana gerek bulunmamaktadır. BBA sistemlerinin gruplandırılması Şekil 9.’da
görülmektedir.

Şekil 9. BBA türleri[22]

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Bu makalede literatürdeki BBA sistemlerinde kullanılan sinyal elde etme teknikleri, BBA sistemlerinin
tasarım ilkeleri ve kullanılan kontrol sinyallerine göre BBA türleri incelenmiştir. BBA sistemlerinin temel
yapı taşını oluşturan beyin sinyalleri müdahaleci ve müdahaleci olmayan yöntemlerle ölçülebilmektedir. Bu
yöntemlerden ECoG ve kortikal mikro elektrotlar yüksek frekans çözünürlüğüne sahip olmakla birlikte
cerrahi müdahale gerektirmesinden dolayı günümüz şartlarında pratik kullanımı bulunmamaktadır.
Müdahaleci olmayan MEG, fMRI, PET ise pahalı, kullanışlı olmayan ve düşük zaman çözünürlüğüne sahip
tekniklerdir. Bu teknikler aynı zamanda sağlığa zararlı olabilmektedir. Yakın kızıl ötesi spektroskopi ise yeni
gelişen bir teknik olmakla birlikte son zamanlarda bu teknik ile yapılan çalışmalarda bir artış gözlenmektedir.
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Müdahaleci olmayan diğer yöntemlerden biri ise EEG’dir. EEG sinyalleri kullanıcının kafatası üzerinden
alınmaktadır. EEG sinyalleri pratik ve yüksek zaman çözünürlüğüne sahiptir. Gelişen kablosuz teknolojiler,
mini bilgisayarlar ve jel gerektirmeyen elektrotlar sayesinde bu sistemler daha da kullanışlı olmakta ve
giyilebilir teknoloji haline gelmişlerdir. Bu da mobil BBA sistemlerinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. EEG
sinyallerinin en önemli dezavantajı ise gürültülerdir ve BBA sistemlerinin başarımını olumsuz etkilemektedir.
Teknolojinin gelişmesi ile yüksek zaman ve frekans çözünürlüğüne sahip ECoG ve mikro elektrot sistemleri
günlük hayatta kullanılmaya başlandığında gürültülerden daha az etkilenecek BBA sistemleri
geliştirilebilecektir. Bunların yanı sıra sinyal işleme yöntemlerinin geliştirilmesi ile daha hızlı karar verebilen
BBA sistemlerinin günlük kullanımı artacaktır.
Günümüzde robot kollarının kontrolü, tekerlekli sandalyenin kontrolü, heceleme uygulamaları, web
tarayıcıların kullanılması BBA sistemleri ile mümkün olabilmektedir. Gelişen teknoloji ile kas sistemlerini
kullanamayan hastaların da yaşam düzeylerinin artacağı açıktır. Elini, kolunu ve benzeri bir organını
kaybeden hastalar da geliştirilecek bir ara katman ve nöroprotezler yardımı ile bu organlarına
kavuşabileceklerdir.

KAYNAKLAR
[1]

NINDS, “Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) Fact Sheet | National Institute of Neurological Disorders and
Stroke”, 16-916, 2013. [Çevrimiçi]. Available at: https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-CaregiverEducation/Fact-Sheets/Amyotrophic-Lateral-Sclerosis-ALS-Fact-Sheet. [Erişim: 14-Oca-2017].

[2]

“ALS Derneği”. [Çevrimiçi]. Available at: https://www.als.org.tr/. [Erişim: 14-Kas-2016].

[3]

S. G. Mason ve G. E. Birch, “A general framework for brain-computer interface design”, IEEE Trans Neural Syst
Rehabil Eng, c. 11, sayı 1, ss. 70–85, 2003.

[4]

N. Olgun, M. Gökbulut, ve E. Tanyıldızı, “SSVEP Tabanlı Beyin Bilgisayar Arayüzü Tasarımı ve Sistem
Otomasyonu”, Fırat Üniv. Fen Bilim. Enst., ss. 9–15, 2014.

[5]

J. R. Wolpaw, N. Birbaumer, D. J. McFarland, G. Pfurtscheller, ve T. M. Vaughan, “Brain Computer Interfaces
for communication and control”, Front. Neurosci., c. 4, sayı 113, ss. 767–791, 2002.

[6]

a Nijholt ve D. Tan, “Playing with your brain: Brain-computer interfaces and games”, ACM Int. Conf.
Proceeding Ser., c. 203, ss. 305–306, 2007.

[7]

N. Chumerin, N. V. Manyakov, M. Van Vliet, A. Robben, A. Combaz, ve M. M. Van Hulle, “Steady-state visual
evoked potential-based computer gaming on a consumer-grade EEG device”, IEEE Trans. Comput. Intell. AI
Games, c. 5, sayı 2, ss. 100–110, 2013.

[8]

S. Bordoloi, U. Sharmah, ve S. M. Hazarika, “Motor imagery based BCI for a maze game”, 4th Int. Conf. Intell.
Hum. Comput. Interact. Adv. Technol. Humanit. IHCI 2012, 2012.

[9]

B. Blankertz, F. Losch, M. Krauledat, G. Dornhege, G. Curio, ve K.-R. Muller, “The Berlin Brain–Computer
Interface: Accurate Performance From First-Session in BCI-Na #x00CF;ve Subjects”, IEEE Trans. Biomed. Eng.,
c. 55, sayı 10, ss. 2452–2462, 2008.

[10]

B. Blankertz, G. Dornhege, M. Krauledat, K. R. Müller, ve G. Curio, “The non-invasive Berlin Brain-Computer
Interface: Fast acquisition of effective performance in untrained subjects”, Neuroimage, c. 37, sayı 2, ss. 539–
550, 2007.

[11]

“EMOTIV Insight Brainwear 5 Channel Wireless EEG Headset”. [Çevrimiçi]. Available at:
https://www.emotiv.com/insight/. [Erişim: 15-Ara-2016].

[12]

J. R. Wolpaw, N. Birbaumer, D. J. McFarland, G. Pfurtscheller, ve T. M. Vaughan, “Brain-computer interfaces
for communication and control”, Clin. Neurophysiol., c. 113, sayı 6, ss. 767–791, 2002.

[13]

J. Hill vd., “Classifying Event-Related Desynchronization in EEG, ECoG and MEG signals”, Pattern Recognit.,
c. 4174, ss. 404–413, 2006.

[14]

B. Rubehn, C. Bosman, R. Oostenveld, P. Fries, ve T. Stieglitz, “A MEMS-based flexible multichannel ECoGelectrode array.”, J. Neural Eng., c. 6, sayı 3, s. 36003, 2009.

[15]

E. C. Leuthardt, G. Schalk, J. Roland, A. Rouse, ve D. W. Moran, “Evolution of brain-computer interfaces: going
beyond classic motor physiology.”, Neurosurg. Focus, c. 27, sayı 1, s. E4, Tem. 2009.

[16]

G. Schalk ve E. C. Leuthardt, “Brain-computer interfaces using electrocorticographic signals”, IEEE Rev.
Biomed. Eng., c. 4, ss. 140–154, 2011.

[17]

S. Weyand, L. Schudlo, K. Takehara-Nishiuchi, ve T. Chau, “Usability and performance-informed selection of
personalized mental tasks for an online near-infrared spectroscopy brain-computer interface”, Neurophotonics, c.
2, sayı 2, s. 25001, May. 2015.

[18]

M. M. Shaker, “EEG Waves Classifier using Wavelet Transform and Fourier Transform”, Int. J. Medical, Heal.
Biomed. Bioeng. Pharm. Eng., c. 1, sayı 3, ss. 169–174, 2007.

[19]

M. R. Azim, M. S. Amin, S. a. Haque, M. N. Ambia, ve M. a. Shoeb, “Feature extraction of human sleep EEG

2397

Brain – Computer Interface Systems, N.Olgun, İ. Türkoğlu
signals using wavelet transform and Fourier transform”, içinde Signal Processing Systems (ICSPS), 2010 2nd
International Conference on, 2010, c. 3, ss. 701–705.
[20]

W. O. Tatum, “Ellen R. grass lecture: Extraordinary EEG”, Neurodiagn. J., c. 54, sayı 1, ss. 3–21, 2014.

[21]

H. H. Jasper, “Report of the committee on methods of clinical examination in electroencephalography”,
Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol., c. 10, sayı 2, ss. 370–375, 1958.

[22]

N. Olgun, “EEG Tabanlı İnsan-Bilgisayar Etkileşim Sistemleri”, Fırat Üniversitesi, Doktora Semineri, 2017.

[23]

g.tec, “G.Tec Medical Engineering”, Gtec.At, 2017. [Çevrimiçi]. Available at:
http://www.gtec.at/Products/Hardware-and-Accessories/g.MOBIlab-Specs-Features. [Erişim: 15-Ara-2016].

[24]

N. Foldvary-Schaefer ve M. M. Grigg-Damberger, “Identifying interictal and ictal epileptic activity in
polysomnograms”, Sleep Med. Clin., c. 7, sayı 1, ss. 39–58, Mar. 2012.

[25]

S. Coyle, T. Ward, C. Markham, ve G. McDarby, “On the suitability of near-infrared (NIR) systems for nextgeneration brain-computer interfaces.”, Physiol. Meas., c. 25, sayı 4, ss. 815–822, 2004.

[26]

R. Sitaram vd., “Temporal classification of multichannel near-infrared spectroscopy signals of motor imagery for
developing a brain-computer interface”, Neuroimage, c. 34, sayı 4, ss. 1416–1427, 2007.

[27]

J. Chan, “Online near-infrared spectroscopy brain-computer interfaces with real-time feedback”, ss. 43–44, 2011.

[28]

H.-J. Hwang, J.-H. Lim, D.-W. Kim, ve C.-H. Im, “Evaluation of various mental task combinations for nearinfrared spectroscopy-based brain-computer interfaces.”, J. Biomed. Opt., c. 19, sayı 7, s. 77005, 2014.

[29]

MEG Lab at MIT, “MEG Lab at MIT | McGovern Institute for Brain Research at MIT”. [Çevrimiçi]. Available
at: https://mcgovern.mit.edu/technology/meg-lab/for-subjects. [Erişim: 15-Eki-2016].

[30]

J. Mellinger vd., “An MEG-based brain-computer interface (BCI)”, Neuroimage, c. 36, sayı 3, ss. 581–593, Tem.
2007.

[31]

U. Hoffmann, “Bayesian Machine Learning appLied in a Brain-coMputer interface for disaBLed users”,
Communications, c. 3924, sayı October, ss. 26–29, 2007.

[32]

R. Sitaram vd., “FMRI brain-computer interface: A tool for neuroscientific research and treatment”, Comput.
Intell. Neurosci., c. 2007, s. 25487, 2007.

[33]

M. O. Sokunbi, D. E. J. Linden, I. Habes, S. Johnston, ve N. Ihssen, “Real-time fMRI brain-computer interface:
development of a ‘motivational feedback’ subsystem for the regulation of visual cue reactivity.”, Front. Behav.
Neurosci., c. 8, sayı NOV, s. 392, Kas. 2014.

[34]

S. Ruiz, M. Rana, K. Sass, T. Kircher, N. Birbaumer, ve R. Sitaram, “Brain Network Connectivity Enhancement
and Behaviour : A FMRI-BCI Study”, Signal Processing, c. 25, sayı 2008, s. 2011, 2011.

[35]

N. Gökçora ve Ö. Akdemir, “Psikiyatrik Hastalıklarda Nükleer Tıp”, Demans Derg., c. 2, ss. 37–41, 2002.

[36]

J. Kierkels, “Validating and improving the correction of ocular artifacts in electro-encephalography”, Diss. Abstr.
Int., 2007.

[37]

Z. X. Z. Xue, J. L. J. Li, S. L. S. Li, ve B. W. B. Wan, “Using ICA to Remove Eye Blink and Power Line
Artifacts in EEG”, içinde First International Conference on Innovative Computing, Information and Control Volume I (ICICIC’06), 2006, c. 3, ss. 2–5.

[38]

M. A. Garces ve E. Laciar, “Noise Removal from EEG Signals in Polisomnographic Records Applying Adaptive
Filters in Cascade”, Adapt. Filter. Appl., ss. 173–196, 2011.

[39]

M. K. Goel, “An overview of brain computer interface”, Recent Emerg. Trends Comput. Comput. Sci. CATA
2015, ss. 10–17, 2015.

[40]

J. T. Gwin, K. Gramann, S. Makeig, ve D. P. Ferris, “Removal of movement artifact from high-density EEG
recorded during walking and running.”, J. Neurophysiol., c. 103, sayı 6, ss. 3526–34, 2010.

[41]

T.-P. Jung vd., “Extended ICA removes artifacts from electroencephalographic recordings”, Adv. Neural Inf.
Process. Syst., c. 10, ss. 894–900, 1998.

[42]

T. P. Jung, S. Makeig, M. Westerfield, J. Townsend, E. Courchesne, ve T. J. Sejnowski, “Removal of eye activity
artifacts from visual event-related potentials in normal and clinical subjects”, Clin. Neurophysiol., c. 111, sayı 10,
ss. 1745–1758, 2000.

[43]

F. Grouiller vd., “A comparative study of different artefact removal algorithms for EEG signals acquired during
functional MRI. A comparative study of different artefact removal algorithms for EEG sig- nals acquired during
functional MRI”, c. 38, sayı 1, ss. 124–37, 2007.

[44]

A. Subasi ve M. I. Gursoy, “EEG signal classification using PCA, ICA, LDA and support vector machines”,
Expert Syst. Appl., c. 37, sayı 12, ss. 8659–8666, 2010.

[45]

E. Haselsteiner ve G. Pfurtscheller, “Using time-dependent neural networks for EEG classification”, IEEE Trans.
Rehabil. Eng., c. 8, sayı 4, ss. 457–463, 2000.

[46]

S. Zhong ve J. Ghosh, “HMMs and Coupled HMMs for multi-channel EEG classification”, Proc. 2002 Int. Jt.

2398

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
Conf. Neural Networks. IJCNN’02 (Cat. No.02CH37290), sayı February 2002, ss. 1154–1159, 2002.
[47]

S. Sur ve V. K. Sinha, “Event-related potential: An overview”, Ind. Psychiatry J., c. 18, sayı 1, ss. 70–73, 2009.

[48]

R. S. Martin ve S. Huettel, “Cognitive Functions as Revealed by Imaging of the Human Brain”, Neurosci. 21st
Century, 2013.

[49]

E. Donchin, K. M. Spencer, ve R. Wijesinghe, “The mental prosthesis: Assessing the speed of a P300-based
brain- computer interface”, IEEE Trans. Rehabil. Eng., c. 8, sayı 2, ss. 174–179, 2000.

[50]

U. Hoffmann, J. M. Vesin, T. Ebrahimi, ve K. Diserens, “An efficient P300-based brain-computer interface for
disabled subjects”, J. Neurosci. Methods, c. 167, sayı 1, ss. 115–125, 2008.

[51]

O. Caglayan ve R. B. Arslan, “P300 based auditory visual brain computer interface”, Signal Process. Commun.
Appl. Conf. (SIU), 2012 20th, ss. 1–4, 2012.

[52]

A. C. Lopes, G. Pires, L. Vaz, ve U. Nunes, “Wheelchair navigation assisted by human-machine shared-control
and a P300-based brain computer interface”, IEEE Int. Conf. Intell. Robot. Syst., ss. 2438–2444, 2011.

[53]

L. A. Farwell ve E. Donchin, “Talking off the top of your head: toward a mental prosthesis utilizing event-related
brain potentials”, Electroencephalogr. Clin. Neurophysiol., c. 70, sayı 6, ss. 510–523, 1988.

[54]

J. J. Vidal, “Real-time detection of brain events in EEG”, Proc. IEEE, c. 65, sayı 5, ss. 633–641, 1977.

[55]

Q. Liu, K. Chen, Q. Ai, ve S. Q. Xie, “Review: Recent development of signal processing algorithms for SSVEPbased brain computer interfaces”, J. Med. Biol. Eng., c. 34, sayı 4, ss. 299–309, 2014.

[56]

N. Olgun, “EEG sinyallerinin sınıflandırılarak beyin-bilgisayar arayüzü tabanlı bir sistem otomasyonunun
gerçekleştirilmesi”, Fırat Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, 2014.

[57]

D. Zhu, J. Bieger, G. Garcia Molina, ve R. M. Aarts, “A survey of stimulation methods used in SSVEP-based
BCIs”, Computational Intelligence and Neuroscience, c. 2010. 2010.

[58]

“LED tiles for SSVEP experiments | DesignLab blog”. [Çevrimiçi]. Available at:
https://blog.utwente.nl/designlab/2016/05/04/led-tiles-for-ssvep-experiments/. [Erişim: 28-Kas-2016].

[59]

T. Hinterberger, J. M. Houtkooper, ve B. Kotchoubey, “Effects of Feedback Control on Slow Cortical Potentials
and Random Events”, Joop J. Object Oriented Program., ss. 39–50, 2004.

[60]

N. Birbaumer, “slow Cortical Potentials: Plasticity, Operant Control, and Behavioral Effects”, Neurosci., c. 5,
sayı 2, ss. 74–78, 1999.

[61]

“Computer und Roboter durch Gedankenkraft steuern | c’t Magazin”. [Çevrimiçi]. Available at:
https://www.heise.de/ct/artikel/Digitale-Telepathie-290634.html. [Erişim: 13-Eyl-2016].

[62]

J. Mehnert ve M. P. I. Leipzig, “Hybrid Brain-Computer Interfaces”, 2014.

[63]

G. Pfurtscheller ve C. Neuper, “Motor imagery and direct brain- computer communication”, Proc. IEEE, c. 89,
sayı 7, ss. 1123–1134, 2001.

[64]

D. J. McFarland, L. a Miner, T. M. Vaughan, ve J. R. Wolpaw, “Mu and beta rhythm topographies during motor
imagery and actual movements.”, Brain Topogr., c. 12, sayı 3, ss. 177–186, 2000.

[65]

J. R. Wolpaw ve D. J. McFarland, “Control of a two-dimensional movement signal by a noninvasive braincomputer interface in humans”, Proc. Natl. Acad. Sci., c. 101, sayı 51, ss. 17849–17854, 2004.

[66]

G. Pfurtscheller vd., “Graz-BCI: State of the art and clinical applications”, IEEE Trans. Neural Syst. Rehabil.
Eng., c. 11, sayı 2, ss. 177–180, 2003.

[67]

J. R. Wolpaw, D. J. McFarland, ve T. M. Vaughan, “Brain-Computer Interface at the Wadsworth Center”, IEEE
Trans. Rehab.Eng., c. 8, sayı 2, ss. 222–226, 2000.

2399

The Effect of Nisin on Shelf Life of Chicken Butt Meat
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Abstract
This study were examined chicken butt meat on affect nisin of chemical and microbiologycal feature. This aim chicken butt
meat were divided four group (K, A, B and C group) and nisin were dipped K group samples 0 µg/ml, A group samples 25
µg/ml, B group samples 50 µg/ml and C group samples 100
µg/ml. The samples were analyzed microbiologycal (Total psychrotrophile bacteria, Enterobacteria, Mould-Yeast number, Laktik
asit bacteria, Pseudomonads spp.) and chemical (pH, thiobarbutiric number) on storage day 0., 3., 6., 9., 12 and 15.. The
microbiologycal analyzed were determined between K and A group not different. Nisin has been found not to be effective against
Pseudomonas and Enterobacteria.
Key words: chicken butt meat, nisin, shelf life

Giriş
Kanatlı eti, düşük bağ doku miktarı, kolay sindirilebilen proteinleri içermesi, doymamış yağ asitleri
bakımından zengin olması sebebiyle beslenmede önemli yer tutmaktadır. Tavuk eti, besin değerinin
yüksek olması yanında, ekonomik olması, kolay yetiştirilebilmesi, kesim ağırlığına kısa sürede ulaşması
gibi özellikleri nedeniyle et teknolojisi açısından önemli bir yere sahiptir (1).
Kanatlı eti kolay bozulabilen bir gıdadır. Bozulmaya etkili olan faktörler arasında, kesim işlemlerinin
tekniğe uygun yapılmayışı (kesim, iç organların çıkarılması) ve muhafaza koşullarını saymak
mümkündür. Bozulmayı kimyasal ve mikrobiyel olmak üzere iki kısıma ayırmak mümkündür fakat en
çok mikroorganizmaların bozulmaya sebep verdiği belirtilmektedir. Bu mikroorganizmalar, canlı hayvan,
toprak ve su gibi çevresel etmenler, kesim, tüylerin ıslatılması (haşlama), tüy yolma, iç organların
çıkarılması, karkas soğutma, paketleme, taşıma ve depolama gibi birçok aşamada bulaşabilirler. Kanatlı
etlerinin soğukta muhafaza edilmesi, bu ortamlarda gelişen mikroorganizmaları ön plana çıkartarak
karakteristik mikrofloranın oluşmasına sebebiyet vermektedir. Soğukta muhafaza edilen kanatlı etlerinde
mikrofloranın büyük bir kısmını Pseudomonas türleri oluşturmakta ve Acinetobacter, Moraxella,
Brochotrix, Lactobasillus, Leuconostoc, Enterococcus, bazı mikroaerofilik mayalarda geri kalan kısım
içerisinde yer almaktadır (2).
Gıdaların raf ömrünün uzatılmasında bir çok muhafaza yöntemi uygulanmaktadır. Sıcaklık uygulamaları,
paketleme yöntemleri, antimikrobiyel madde kullanımı, mikrodalga ve ultra viole kullanımı bu
yöntemlerden bir kaçıdır (3). Gıdaların güvenliğinin sağlanmasında mümkün olduğunca proses
uygulamalarından kaçınılması ve doğal katkı maddelerinin kullanımı gerekmektedir. Doğal
antimikrobiyel maddelerin kullanımı son zamanlarda artmıştır. Nisin, doğal antimikrobiyel bir madde
olup, insanlar üzerinde toksik etkisi olmayan, laktik asit bakterilerinden Lactococcus lactis tarafından
üretilen, lantibiotik olarak adlandırılan ve I. sınıf bakteriosinler grubunda yer alan bir bakteriosindir.
Gıdalarda bakteriyosinlerden farklı şekillerde yararlanılmaktadır. Doğrudan gıda maddesine
katılabildikleri gibi, bakteriyosin sentezleyen koruyucu kültürlerin gıdaya inokulasyonuyla veya gıdanın
koruyucu ambalaj materyali ile birlikte de kullanılabilirler. Nisin ilk olarak peynirlerde kullanılmış, daha
sonra diğer süt ürünleri, et, kanatlı ve deniz ürünleri, şarap ve bira sanayinde koruyucu olarak
kullanılmaya başlanmıştır (3).
Bu çalışma, tavuk but eti üzerine farklı oranlarda nisinin etkisini araştırmak amacıyla planlanmıştır.
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Çalışmada materyal olarak kullanılan tavuk butları yerel bir kesimhaneden temin edilmiştir (kesimden 8
saat sonra alınmıştır). Nisin Sigma Chemical’ dan temin edilmiştir.
Metot
Nisin solüsyonunun hazırlanması: Çalışmada 25, 50 ve 100 µg/ml (w/v) olmak üzere 3 farklı nisin
solüsyonu kullanılmıştır.
Deneysel örneklerin hazırlanması: Çalışmada 4 deneysel grup oluşturulmuştur. Bunlar aşağıda verilmiştir.
Kontrol grubu: nisin ile muamele yok,
A grubu: 25 µg/ml nisin solüsyonuna 30 dakika daldırılarak bekletilmiştir,
B grubu: 50 µg/ml nisin solüsyonuna 30 dakika daldırılarak bekletilmiştir,
C grubu: 100 µg/ml nisin solüsyonuna 30 dakika daldırılarak bekletilmiştir.
Mikrobiyolojik analizler
Mikrobiyolojik analizler için, 10 g numune steril şartlar altında tartılmış ve üzerine 90 ml steril
%0.1’lik peptonlu sudan ilave edilerek homojen hale getirilmiştir. Böylece örneğin 10-1 (1/10)’lik
dilüsyonu hazırlanmıştır. Örneklerin her seyreltisinden birer ml kullanılarak iki seri halinde plak dökme
metoduyla ekimleri gerçekleştirilmiş ve inkübasyon süreleri sonunda 30-300 koloni içeren plaklar
değerlendirilmiştir (4). Örneklerdeki toplam psikrofil aerob bakteri (PB) sayımı için Plate Count Agar
(PCA, Merck, 7°C’ de 10 gün) kullanılmıştır. Enterobakterilerin (EB) sayımı için Violet Red Bile
Glucose Agar (VRBGA, 30±1°C, 2 gün) kullanılmıştır (çift kat). Örneklerdeki maya ve küf (MK) sayımı
için %10’luk tartarik asit ilave edilerek pH’sı 3,5’e düşürülmüş Potato Dextrose Agar (PDA) (Merck
1.10130) kullanılmıştır. Plaklar 21±1°C’de 5 gün inkübe edildikten sonra değerlendirilmiştir.
Pseudomonas türlerinin tespiti için cetrimide fusidin cephaloridine agar (CFC, Oxoid 559, supplement:
SR 103, 20±1°C, 2 gün) kullanılmıştır. Laktik asit bakterilerinin tespiti için, Man Rogosa Sharpe agar
(MRS, pH 6.2, Oxoid CM361, 25±1°C’de 5 gün) kullanılmıştır (4).
Kimyasal analizler
Örneklerde pH değeri, pH metre (Crison, Basic 20) ile tespit edilmiştir (5). Deneysel örneklerdeki
tiyobarbitürik asit sayısı, Tarladgis’ e göre tayin edilmiştir (6).
İstatistiksel analizler
Verilerin analizi, Statistical Analysis System (SAS) paket programı kullanılarak yapılmıştır. Gruplar arası
ve grup içi günler arası değerler karşılaştırılmıştır. Veriler “test grupları x örnekleme zamanı” olacak
şekilde 3x5 faktöriyel dizayna uygun olarak fix etkiler ve değişkenler arası interaksiyonlar yönünden
variyans analizine tabi tutulmuştur. General Linear Models (GLM) prosedürüne göre, Fisher’ in en düşük
kareler ortalamaları (LSD) testi kullanılmıştır. Tüm ortalamaların standart sapma değerleri hesaplanmıştır
(7). Alfa değeri 0.05 olarak belirlenmiştir.
Bulgular
Deneysel örneklerde tespit edilen toplam psikrofil genel canlı bakteri sayısına (TPB) ait veriler şekil 1’ de
verilmiştir. Kontrol grubu ve A grubu örnekleri muhafazanın 9. gününde 7 log kob/g’ nin üzerinde tespit
edilmiş ve diğer günlerde analizler yapılmamıştır. Kontrol grubu ve A grubu örneklerinde istatistiki
açıdan fark önemli değildir (p>0.05). B grubu ve C grubu örneklerinde ise muhafazanın son gününde
sırasıyla 5.1 ve 3.7 log kob/g olarak tespit edilmiş ve istatistiki fark önemli bulunmuştur (p<0.05).
Deneysel örneklere ait maya-küf verileri şekil 2 de verilmiştir. Tüm gruplarda gruplar arası istatistiki fark
önemli bulunmamıştır (p>0.05). Grup içi günler arası değerlendirildiğinde tüm gruplarda istatistiki fark
önemli bulunmuştur (p>0.05). 0. güne ait maya-küf sayısı 2.1 log kob/ g olup muhafaza boyunca tüm
gruplarda artarak devam etmiş ve tüm gruplarda 6 log kob/g üzerinde bulunmuştur.
Deneysel örneklerde 0. günde Enterobakteri sayısı 1.2 log kob/g olarak tespit edilmiştir. Kontrol grubu
örneklerinde 3. ve 6. günlerde sırasıyla 2.6 ve 3.17 log kob/ g olarak bulunmuştur. A grubu örneklerinde
3., 6. ve 9. günlerde 1.8, 2.1 ve 2.9 log kob/ g olarak bulunmuştur. B ve C grubu örneklerinde muhafaza
süresince yükselerek 9. günde 3 log kob/g değerinin üzerinde tespit edilmiştir.
Laktik asit bakterileri (LAB)’ ne ait veriler şekil 3’ te verilmiştir. 0. günde 1.2 log kob/g olan değer
muhafaza süresince kontrol grubu örneklerinde artmış ve 5.6 log kob/g değerine ulaşmıştır. Nisin ilaveli
gruplarda (A ve B) ise bu değerde önemli artışlar tespit edilmemiştir. C grubu örneklerinde 3. günde
tespit edilebilir değerin altında bulunmuştur.
Pseudomonas spp. ait veriler şekil 4’ de verilmiştir. Deneysel örnekler istatistiki olarak
karşılaştırıldığında gruplar arası fark önemsiz (p>0.05), grup içi günler arasındaki fark önemli (p<0.05)
bulunmuştur.
Deneysel örneklere ait tiyobarbitürik asit sayısı ve pH değerlerine ait veriler sırasıyla şekil 5 ve 6’da
verilmiştir.
Tartışma
Nisin et ve et ürünlerinde birçok mikroorganizma üzerinde etkilidir. Nisinin etki spektrumu diğer birçok
bakteriyosine kıyasla daha geniş olup, Gram (+) mikroorganizmalar üzerinde oldukça aktiftirler
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(8).Psikrofil mikroorganizmalar 0-10°C’de üreyebilme yeteneğine sahip olduklarından bu koşullarda
saklanan taze yada işlenmiş gıdalarda önem arz etmektedirler (9). Kanatlı eti mikrobiyolojik kriterler
tebliğine göre PB sayısı en fazla 105 kob/g olduğu bildirilmiştir. Mevcut çalışmada nisin konsantrasyonu
arttıkça TPA üzerine olan etkinin arttığı dikkat çekmektedir. Yapılan bir çalışmalarda, nisin ile
dekontamine edilen tavuk karkaslarında TPA sayısı açısından muhafaza süresinin uzadığı bildirilmiş ve
bu bulgu bizim çalışma bulgularımız ile paralellik göstermektedir (10,11).
Pseudomonasların, taze ette sayıları düşüktür, ancak özellikle aerobik koşullarda ve soğuk muhafazada
hızla çoğalırlar. Pseudomonaslar Gram (+) mikroorganizmalardır. Nisin Gram (-) mikroorganizmalar
üzerine etkili olduğundan mevcut çalışmada Pseudomonaslar muhafaza süresince artmıştır. Göğüş ve
ark., yapmış oldukları çalışmada tavuk karkaslarının nisin ile muamele edilmesi ile muhafaza süresince
Pseudomonas sayısında artış olduğunu rapor etmişlerdir (12).
Soğuk muhafazada, mikroaerofilik veya anerobik koşullarda bozulmada etkili olan mikroorganizmalar
genellikle Lactobacillus spp.’dir. Bu Gram-pozitif çubukların birçok gıda da yaygın olarak bulunduğu
bilinmektedir, ancak yeni kesilmiş kanatlı etlerinde sayıları oldukça düşüktür. Soğuk muhafaza ve
özellikle vakum paketleme işlemleri, gelişimlerini tetiklemektedir. Nisin konsantrasyonunun artması LAB
gelişimini azaltmıştır. Chung, nisin ile beraber lizozim enzimi kullanarak LAB üzerindeki etkiyi
araştırmış ve yalnız nisin kullanımının LAB üzerine olan etkileri mevcut çalışma ile uyum içerisindedir
(13).
Enterobakteriler üzerine nisinin etkisi olmadığı tespit edilmiştir. Enterobakteriler Gram (-) hücre duvarı
yapısına sahip olmaları nedeniyle bu etkinin oluştuğu düşünülmektedir. Giil ve ark., Enterobakteriler
üzerine nisinin etki gösterebilmesi için EDTA ile beraber kullanılması gerektiğini önermiş ve
çalışmalarında Enterobakteriler üzerine nisinin etkili olmadığını bildirmişlerdir (14).
Mayalarda kanatlı etinde bozulmaya neden olan diğer bir grup mikroorganizmadır. Hem tavuk hem de
hindi etlerinde soğuk muhafaza sırasında maya yükünün arttığı belirtilmiştir. Nisinin maya-küf sayısı
üzerine olumlu etkisi olmadığı elde edilmiştir.
Tavuk etinin pH değeri ortalama olarak 6,4-6,7 olarak bildirilmiştir (15). Çalışmada muhafaza süresince
pH değerleri belirtilen aralıklarda bulunmuştur. Tiyobarbitürik asit (TBA) miktarı lipit oksidasyonun bir
göstergesidir. Oksidasyon reaksiyonunun oluşumunda oksijen önemli rol oynamaktadır. Oksidasyon hızı;
sıcaklık, ışık, nem, yağ oranı, yağların doymamışlık dereceleri gibi faktörlere bağlıdır (16). Çalışma
bulguları TBA sayısı açısından değerlendirildiğinde nisinin bu değer üzerine olumlu etkisinin olmadığı ve
diğer çalışmalar ile uyum gösterdiği tespit edilmiştir (17, 18).
Sonuç
Nisin doğal ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkileri olmayan ve ülkemizde kullanımına müsaade edilen
bir gıda katkı maddesidir. Çalışmada nisin tavuk but etinin raf ömrü üzerine sınırlı bir etki gösterdiği
tespit edilmiş ve nisinin başka bir antimikrobiyel ajan ile kullanılmasının daha uygun olabileceği
sonucuna varılmıştır.
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Abstract
Because of the difficulties of achieving energy and the rapid increase of environmental problems in the
developing World, the automobile industry puts the issues of fuel saving and protection of the
environment in line with today's important problems. One of the radical ways in which these problems
are extensively resolved is the application of flame management with the pre-combustion chamber of the
work process in internal combustion engines. As is known, the ignition mechanism with the flame of the
pre-combustion chamber was proposed in the 1930s. At the basis of this mechanism is the idea that the
flame speed and stability of combustion are promoted by the turbulence of the burning gases. The aim
here is; To avoid knocking burning at high values of compression ratio and to extend the excess
coefficient of the fuel, which is the effective decay rate of the gasoline-air mixture, to λ = 1,5 ... 1,6.
Therefore, it is rather time-consuming to investigate in detail the effect of combustion phenomena on the
pre-combustion chamber in piston engines. In this study; in the engine with the pre-combustion chamber
is focused on the analysis of the theoretical research results of the combustion of the layered mixtures
formed into the cylinder with the mathematical model.
The effects of the compression rate ε, ignition angle θ and crankshaft rotational speed n on the
combustion phenomena were investigated with the help of a mathematical model in the stratified
charging and flame ignition gasoline engine. The optimal values of the stated parameters have been
determined for this engine.
Keywords: Pre-combustion chamber, Flame ignition, Stratified charge, Gasoline engine.
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1. GİRİŞ
Bilindiği gibi ön yanma odası aleviyle ateşleme mekanizması daha 1930’larda önerilmiştir. Bu
mekanizmanın temelinde yanma hızı ve stabilizesinin yanan gazların türbülanslı huzmesi yardımıyla
yükseltilmesi fikri yatmaktadır. Motor gelişiminin en güncel yolu, yakıtın hava içinde katmanlı dağılımlını
sağlayan yöntemlerin uygulanmasıdır. Bu durumda, karışım fakirleştirilebilmekte böylece yakıt tüketimlerine
göre dizel motorlar ve birim strok hacmi başına elde edilen güce göre ise benzinli motorlarla
karşılaştırılabilecek bir motor ortaya çıkarmak mümkün olabilir. Üstelik kullanılan yakıt çeşitlerini önemli bir
ölçüde genişletmek, yine gürültü seviyesini azaltmak, motor boyutlarını küçültmek ve egzoz gazındaki zehirli
bileşenleri önemli bir biçimde azaltmak mümkün olabilecektir [1]. Bölünmüş yanma odaları arasında yaygın
olarak kullanılanlardan bir tanesi ön yanma odalarıdır. Bölünmüş oda genellikle, ölü hacmin %3–4 kadarını
oluşturur. Ön yanma odası bir veya daha çok sayıdaki kanalla ana yanma odasına bağlanmaktadır. Karışım
burada zengin ve ateşleme ön yanma odasına yapılır. Yanma burada başlatıldıktan sonra, alev dar kanallardan
geçerken alev hızı jet hızlara ulaşarak ana yanma odasındaki fakir karışımları tutuşturur ve yanma ana yanma
odasında tamamlanır.
Bu amaç doğrultusunda sıkıştırma oranının yüksek değerlerinde vuruntulu yanmayı önlemek ve
benzin-hava karışımının etkin fakirleşeme oranını veren Hava Fazlalık Katsayısı λ = 1,5…1,6 ‘ya kadar
genişletilebilmektir. Dolayısıyla, pistonlu motor koşullarında yanma olayının optimal kanuna uygunluğunu
ortaya çıkarmak amacı ile ön yanma odası ve alevle tutuşturma konularının araştırılması daima güncelliğini
korumuştur. Bu çalışmada belirtilen konuların çözümüne yönelinmiştir. Çalışma, ön yanma odalı motorda
tabakalı karışımların yanma olayının matematik modelle yapılan teorik araştırma sonuçlarının analizine
ayrılmıştır. Matematik model, kapalı hacimde karışımın türbülanslı yanmasının araştırılması alanında bilimsel
veriler ışığında hazırlanmıştır [2, 4].

2. MATERYAL METOD
Çalışmada Q BASIC programlama paket programı kullanılarak oluşturulan matematiksel model aşağıdaki
koşullara ve varsayımlara dayanmaktadır:
•

Merkezi buji olan küresel alev cephesi değişen basınç ve sıcaklıkta önce ön yanma odasında, daha
sonra değişen hacimli esas yanma odasında ilerlemektedir.

•

Temel reaksiyon hızı sabit olup, taze karışımın bilinen bileşimine ve ilkin sıcaklığına karşı gelen
normal alev ilerleme hızına eşittir.

•

Reaksiyon bölgesindeki sıcaklık, dengesel adyabatik alev sıcaklığına denk gelmektedir.

•

Tüm reaksiyon bileşenleri gaz halinde, son ürünler ise kimyasal denge halinde bulunmaktadır.
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Şekil 1. Yanmanın genel çizimi (U TY ) k ve (U TY )a.t kıvılcım ve alevle tutuşma hallerinde yanma hızları

Ateşleme anında incelenen motorun yanma odasında tabakalı iş karışımı oluşur (Şekil 1). Ön yanma
odası alevinin akışı doğrultusunda zengin karışım bulunur. Yanma odası hacminin geri kalan kısmı artık
gazlarla seyreltilmiş λ 2 bileşimli fakir karışımla doludur. Artık gaz katsayısı γ r , tüm bölgelerde genel hava
fazlalık katsayısı λ’ya ile hesap edilmektedir. Ön yanma odası karışımının bileşimi λ öy , zengin karışım
bileşimi λ1’in aynıdır (λ öy = λ 1 ). Gecikmeli yakıt püskürtme ve alevle tutuşmada λ öy , λ 1 , λ 2 ve a’nın hesap
metodu [6]’te verilmiştir.

Yanma olayı aşağıdaki üç faza ayrılır:
Faz I. λ öy bileşimli karışımın ön yanma odasında hafif ölçekli türbülans yanması ve elektrik kıvılcımı
geçtikten sonra yanan gazların ön yanma odası alevini oluşturması.
Faz II. λ 1 bileşimli zengin karışımın ön yanma odası çıkış deliği ağzında tutuşması ve değişen
hızlarda büyük ölçekli türbülanslı yanması. Ön yanma odası ile esas yanma odası arasındaki basınç düşüşü
gazların ön yanma odasından jet akışını koşullandırdığı için yanma hızı başlangıçta maksimum olur. Daha
sonra belirli bir kanuna uygunlukla kıvılcımla ateşlemeli yanmaya özgü olan bir değere iner [3].
Faz III. Yanma odasının biçimi ve motorun çalışma rejimiyle koşullandırılan türbülanslı bir ortamda
λ 2 bileşimli fakir karışımın yanması ve faz I ve II’de eksik yanmış CO ve H 2 ’nin yanıp tükenmesi.
Her üç fazda türbülanslı yanma hızı (U TY ) şu formülden bulunur [3, 4, 5]’de:

4
0,17  
2
−3 
uТ Y =
u n + K p u ′Σ −
 ⋅10  ( u ′Σ )
3
εT  χ

Burada
u n – normal (laminer) yanma hızı, m/s;
u'Ʃ - türbülanslı hareketin toplam pulsasyon hızının ortalama kare kökü, m/s;
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K p - korelasyon katsayısı,
ℓ - türbülans şiddetinin integral ölçeği;
χ – yakıt-hava karışımın ısıl yayınım katsayısı, m2/s;
ε т – türbülanslı alev içinde yanmış ürünlerinin genişleme oranıdır.
Şekil 1’de U TY ’nin yanma boyunca krank mili dönme açısı φ ‘ye bağlı değişim eğrileri gösterilmiştir.
Bu eğriler, incelenen motor için seçilen çalışma koşulları n = 2000 dev/dak; ε = 11,6; η v = 0,818; λ öy = 0,65;
λ = 1,2 için anılan model yardımıyla yapılmış hesap sonuçları esasında çizilmiştir. Ateşleme avansı açısı θ =
180’de kıvılcım geçtikten hemen sonra λ öy = 0,65 içerikli yardımcı karışımın ön yanma odasında yanması
meydana gelir. Ön yanma odası hacmi V öy = 2,5 cm3 ve krank mili devir sayısı n = 2000 dev/dak olduğunda,
bu faz süresi φI = 5,40 Krank Mili Açısı (KMA) tI = 0,45 ms olur. Bu süreçte (U TY ) k = 5…6 m/s aralığında
değişir. Ön yanma odası alevi ana yanma odasına geçtikten ve φk + φgec = 4,50 KMA veya tk + tgeç = 0,375
ms kadar gecikmeden sonra λ = 1,2 içerikli ve yüksek başlangıç türbülanslı iş karışımı tutuşur. Yüksek
başlangıç türbülansı, ön yanma odası ürünlerinin ana yanma odasına jet akışından ileri gelmektedir. Alevle
ateşleme mekanizması esasında gerçekleşen II faz başlangıcında yanma hızı (U TY ) a.t = 17 m/s olur. Daha
sonra φII = 4,50 KMA veya tII = 0,375 ms ‘lik bir zaman diliminde yanma hızı türbülanslı harekette enerji
kaybı kanununa uygunluğuna göre azalır. Yüksek başlangıç yanma hızı, II. faz başında gaz basıncı p ve
sıcaklığı T ‘nin hızlı artışına yardımcı olur. Bu faz sonunda ana yanma odasındaki türbülans şiddeti azalarak
kıvılcımla ateşlemedeki değere kadar düşer [(U TY ) a.t ≈ (U TY ) k ]. Bu andan itibaren III. yanma fazı başlar. Bu
fazda otalama yanma hızı U TY ≈ 6 m/s olup, φIII = 32,40KMA veya tIII = 2,7 ms ‘lik bir zaman diliminde
devam eder.

2.1. İş Çevrimi Parametrelerinin Hesabı
Dört zamanlı gerçek motor çevriminde emme supabının kapandığı andan egzoz supabının açıldığı
âna kadar geçen süre içerisinde meydana gelen (sıkıştırma, yanma ve genişleme olayları) iş çevrimi
parametrelerinin hesabı için oluşturulan matematik modelde başlangıç verileri olarak motorun yapısal (ε, V h ,
λ b ) ve çalışma parametreleri (n, λ, η v ve θ ), yakıtın kimyasal içeriği (C, H, O, W) alınmıştır. Bu modelde
kullanılan denklemler aşağıdaki gibidir:
Sıkıştırma olayı hesabı. Hesap kolaylığı için politropik üs n1 net sıkıştırma süresince sabit kabul
edilir. Bu varsayıma göre gaz basıncı ve sıcaklığı için,

p = pa ( va v )

n1

T = Ta ( va v )

(2)
n 1−1

(3)

olur. Burada
pa ve Ta; emme sonu gaz basıncı ve sıcaklığı,
v a ; iş karışımının emme sonu özgül hacmidir.
İş karışımının anlık özgül hacmi (v) şu denklemden bulunabilir:

v
=

va
ε

 ε − 1 
   va
1 
1
1 − λ 2b sin 2 α  =
−  cos α +
ψ (α)
1 +
1 +

2  λ b 
λb
   ε

(4)

Burada
ε ; sıkıştırma oranı,
α ; krank mili dönme açısı,
λ b ; krank mili yarıçapının biyel kolu uzunluğuna oranı,
ψ(α); Süslü parantez içi fonksiyonun kısaltılmış işaretidir.
Yanma basıncı hesabı, tüm yanma olayı, tutuşma anından yanma sonuna kadar elementsel 1-2
bölgelerine ayrılır ve her bölgede ortalama özgül ısılar oranı k 1-2 = sabit, fakat bölgeden bölgeye farklı olduğu
kabul edilir (Şekil 2). O halde yanma boyunca değişen gaz basıncı ve sıcaklığı şu denklemlerden
hesaplanabilir:
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=
P2

1
ψ ( α 2 ) 

ϕ2

× ∫ ψ ( α ) 

k1− 2

k1− 2 −1

ϕ1

=
T2

Ty

( )

Py ψ α y

⋅

 ( k1− 2 − 1) ε q z
×

v a ϕz


w 0 dϕ + P1 ψ ( α1 ) 

k1− 2

(5)





P2 ψ ( α 2 )

(6)

1 + (µ max − 1)x1− 2

Burada x1-2 = 0,5(x1 + x2), 1-2 bölgesinde yanmış yakıtın ortalama
kütlesel oranı,
Şekil 2. Yanmanın 1-2 bölgelerine ayrılması

T 1-2 = 0,5(T 1 + T 2 ), 1-2 bölgesinde iş gazlarının ortalama sıcaklığı,
μ max = (μ 0max + γ r )/(1 + γ r ) - iş karışımı moleküler değişim katsayısının maksimum değeri,
miktarı,

q z , 1 kg iş karışımının iç enerjisini yükseltmek ve mekanik iş yapmak için kullanılan toplam özgül ısı
p y ve T y , ateşleme anında silindir içi gaz basıncı ve sıcaklığı,
φ z , şartlandırılmış yanma süresi,
w 0 , soyut yanma hızı.

Yanmış yakıtın kütlesel oranları x 1 ve x 2 , yine basınç artış hızı dp/dφ İ.İ. Vibe tarafından verilmiş
olan şu bağıntılardan bulunabilir [4]:

x = 1 − exp  −6,908 ( ϕ ϕz )

dP
dϕ

m +1 



(7)

m


1  6,908ε ⋅ q z ⋅ ( k − 1) ⋅ ( m + 1)( ϕ / ϕz )

′ ( α )
−
ψ
kP

ψ ( α )  ϕz ⋅ ϑa ⋅ exp  −6,908(ϕ / ϕz ) m +1 





(8)

Burada m; yanma karakteri göstergesidir.
ψ'(α) fonksiyonu ise aşağıdaki gibi bulunabilir;

ψ′ ( α ) 

λ
ε −1 

sin α + b sin 2α 

2 
2


(9)

Genişleme olayı hesabı. Hesap kolaylığı için politropik üs n2 genişleme süresince sabit kabul edilir.
Bu varsayıma göre genişleme boyunca değişen gaz basıncı ve sıcaklığı için,

p = pz ( vz v )

n2

T = Tz ( v z v )

(10)

n 2 −1

(11)

olur. Burada
n 2 - net genişleme olayının ortalama politropik üssü,
v z - iş karışımının z noktasına karşılık gelen özgül hacmidir.
İş çevrimi indike parametrelerinin hesabı. Teorik çevrim işini hesaplamak için trapez yöntemi ile
sayısal entegrasyon uygulanır;
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w i =
∫ pdv =∑ 0,5 ( p2 + p1 )( v2 − v1 )

(12)

İş çevriminin ortalama indike basıncı;

=
pi

ε wi
⋅
ε − 1 va

(13)

İş çevriminin indike verimi, yine efektif verim;

p λ
ηi = i 0
H u ηv ρ 0

(14)

p λ
ηe = e 0
H u ρ0 ηv

(15)

Burada
Hu- yakıtın alt ısıl değeri;
λ - hava fazlalık katsayısı;
η v – volümetrik verim;
ρ o - taze karışımın yoğunluğudur;
p e - ortalama efektif basıncı;
ℓ 0 - bir kg yakıtın tam olarak yanması için gerekli minimum hava miktarı;
Sıkıştırma oranı ε’un optimal değerini tespit etmek amacı ile farklı motor hızı ve yükünde kompleks
nümerik deneyler yapılmıştır. Bu deneylerin bazı sonuçları Şekil 3’de iş çevrimi parametrelerinin ε ’a bağlı
değişim grafikleri şeklinde gösterilmiştir.
Şekilden görüldüğü gibi bütün karışım içeriklerinde (λ) yanma hızı sıkıştırma oranının artması ile
yükselir. Bu yükselişe yanma süresi φ z ’in küçülmesi, basınç artış hızı dp/dφ’nin, yine maksimum yanma
basıncı p z ’in büyümesi eşlik eder. Ancak, indike ve efektif verimlerin (η i ve η e ) maksimum değerleriyle
karakterize edilen yüksek yakıt tasarrufu sağlamak bakımından, ε değeri kullanılan iş karışımının genel
içeriğine bağlı olarak belirli bir aralıkta bulunmalıdır. Örneğin, sıkıştırma oranının optimal değeri λ = 1,2‘de ε
= 10÷10,5; λ = 1,5‘de ε = 11÷12 ve λ = 1,9‘da ε = 13÷13,5 aralığında olmalıdır.

Şekil 3. Çeşitli karışım içeriğinde iş prosesi parametrelerinin sıkıştırma oranına bağlı değişim eğrileri. (n =
2000dev/dak; ηv = 0,818)

Dolayısıyla beklendiği gibi, karışımın fakirleşmesiyle ε opt değeri büyüme yönünde değişir. Özellikle,
sıkıştırma oranın ε opt ’dan azalma yönünde sapmasına karşın büyüme yönünde sapması iş çevrimi
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dinamikliğini ve ekonomikliğini daha fazla kötüleştirir. Tüm yük ve hız rejimlerinde en elverişli sıkıştırma
oranı değerinin ε = 10÷10,5 olduğu çok sayılı nümerik deney verileri esasında tespit edilmiştir. Böyle bir
sıkıştırma oranı ile kısmi yük rejimlerinde çalıştırılan motorda fakir karışıma geçilmesi, doğal olarak yakıt
ekonomisini biraz kötüleştirir (%1,0…1,5). Buna karşılık motorun büyük yük rejimlerinde çalışması hem
yüksek yakıt tasarrufu ile (>%5) hem de motorun emniyetli ve uzun ömürlü çalışmasını tek anlamda belirten
kabul edilebilir çevrim dinamikliğiyle eşzamanlı olacaktır.

Şekil 4. Farklı λ değerlerinde iş prosesi parametrelerinin ateşleme avansı açısı θ’ya bağlı değişim
eğrileri. (n = 2000dev/dak; ε = 11,6; η v = 0,818)
Şekil 4’de karışımın çeşitli λ içeriğinde ateşleme avansı açısının iş çevrimi parametrelerine etkisi
gösterilmiştir. Bütün hallerde ön yanma odasındaki karışım içeriği λ ö.yo , katmanlaşma derecesi a = λ 1 /λ olan
karışımın zengin kısmının λ 1 içeriğine eşit alınmış (λ ö.y = λ 1 = 0,65 ) ve sabit tutulmuştur. Görüldüğü gibi
θ’nın artması ile yanma süresi φ z de büyür. Buna, “türbülanslı çekirdek” diye tanımlanan bölgenin başlangıç
hızı (U TY ) öy ’ın düşmesi sebep olur. (U T.Y ) ö.y ’daki düşüş de şöyle açıklanabilir; Erken ateşlemede ön yanma
odası karışımının sıcaklığı yanma başlangıcına doğru halen düşük olur ve bunun sonucu olarak da yardımcı
karışımın yüksek yanma hızı elde edilemez. φ z ’deki hissedilir yükselişe rağmen, θ’nın büyümesiyle iş
çevrimi dinamikliği (p z , dp/dφ) ve ekonomikliği (η i ) önemsiz değişime uğrarlar. Bununla birlikte, iş
karışımının fakirleşmesiyle θ’nın optimal değerinin biraz arttığı görülmektedir. Örneğin, verilmiş hız
rejiminde (n=2000 dev/dak) η i ’nin maksimum değeri λ = 1,2 iken θ = 100’de, λ = 1,9 iken ise θ = 150’de
olur. Oysaki θ’nın 100 ‘den 150 ‘ye dek değişmesi, örneğin λ = 1,9’da, çevrim ekonomisinde %1’lik bir artışa
götürmüştür (η i değeri 0,48’den 0,49’a yükselmiştir). Bu, tabakalı karışımın ön yanma odası-alev
mekanizması üzere yanmasının spesifik özelliğinden ileri gelmektedir. Bu özellik, gücün kalite ayarı
koşulunda bile ateşleme avansı açısının yük karakteristiği üzere değişimine olan gereksinimleri azaltır.
Yukarıda açıklananlar bizim laboratuvar deneyleri sonuçlarına tekabül eder. Bilindiği gibi ateşleme avansı
açısını otomatik ayarlamak için kullanılan vakum donatımı adı geçen motorda yoktur.
Yapılan araştırma sonuçlarına göre ateşleme sistemini basitleştirmek amacı ile incelenen motorda da
otomatik donatım kaldırılabilir. Fakat bir sonraki araştırmaların gösterdiği gibi θ’yı krank mili dönme sayısı
n’ye bağlı değiştiren otomatik donatım bu halde de gerekmektedir.
Şekil 5’de motorun λ = 1,2 ve λ = 1,5 içerikli karışımla çalıştırılması halleri için iş çevrimi
parametrelerinin n’ye bağlı değişim eğrileri gösterilmiştir. Her iki halde bütün hız rejimleri için volümetrik
verim ηv = 0,818 (gaz kelebeğinin tam açık konumunda) olmuştur. Her bir hız rejimi için optimal ateşleme
avansı açısı (θ opt ) seçilmiştir. Görüldüğü gibi λ = 1,2 içerikli karışım kullanıldığında krank mili devir
sayısının n = 5000dev/dak ‘ya kadar artırılması hem indike verimin (η i ) hem de efektif verimin (η e )
yükselmesine eşlik etmektedir. n’in bir sonraki artışlarında motorun yakıt ekonomisi kötüleşir. Bu hal yanma
olayının aşırı uzamasından (φ z ’in büyümesi) ileri gelmektedir. Çünkü hız artışı belirli bir sınırdan sonra
başlangıç yanma hızının düşüşünü koşullandırır. Bu şöyle açıklanabilir; n ‘deki artış, sıkıştırma zamanı ön
yanma odasına giren karışımın hızını artırarak ön yanma odasındaki türbülans şiddetini daha da hızlandırır.
Ancak, bu hızlanma belirli bir seviyeden sonra yardımcı karışımın hızının artışına değil, tam tersi düşüşüne
yardımcı olur.
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Şekil 5. Çeşitli λ içeriğinde iş çevrimi parametrelerinin krank mili devir sayısına bağlı değişim eğrileri. (ε = 11,6;
ηv = 0,818)

İncelenen yanma mekanizmasının ortaya çıkarılan özelliği en büyük etkiyi fakir karışımlar
kullanıldığında gösterir. Şekil 5’de görüldüğü gibi λ = 1,5 olduğunda motorun maksimum hız sınırı
n=4000dev/dak’ya denk gelir. Buradan şu izlenir; Krank mili devir sayısı n ‘in sınır değerini seçerken yalnız
emme hattının hidrodinamik durumundan ve motorun mekanik dayanıklılığından değil, aynı zamanda
ortalama hava fazlalık katsayısına göre gücün hızlandırılma derecesinden hareket edilmesi gerekmektedir. Bu
bakımdan boyutu S/D = 92/92mm ve silindir sayısı dört olan araştırma motoru için λ = 0,95÷1,0 içerikli
karışım kullanılması halinde n<5000 dev/dak tavsiye edilir.

3. SONUÇ
Oluşturulan matematik model yardımı ile silindir içerisinde oluşturulan kademeli dolgulu, farklı
HFK’ya sahip karışım ve alevle tutuşmalı bir motorda sıkıştırma oranı ε, ateşleme avansı açısı θ ve krank mili
devir sayısı n ‘in yanma olayına etkileri araştırılmıştır. Anılan parametrelerin incelenen motor için optimal
değerleri tayin edilebilmiştir. Oluşturulan modelin karmaşık, pahalı ve zaman alan gerçek zamanlı motor
testlerinin yerini alabileceği ve işlemlere pratik bir yaklaşım getirecektir.
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Abstract
In this study, experimental samples were obtained by adding sunflower seeds at certain ratios into the ball obtained from chicken.
These samples were examined for their chemical (moisture, protein, fat and ash content), sensory, color and cooking properties.
Four different groups were formed by adding 0% (control group), 5% sunflower seeds (group A), 10% sunflower seeds (group B)
and 15% sunflower seeds (group
C) to chicken ball. As the amount of sunflower added to the chicken ball samples increased, the difference between the
groups was significant in terms of cooking characteristics (p<0.005), In terms of sensory characteristics, group B samples were
found to have higher scores than the other groups.

Giriş
Tavuk eti, besleyici değeri yüksek, yağsız, proteince zengin ve hazmı kolay olan bir gıdadır. B grubu (B1
ve B6) vitaminleri ve demir açısından zengindir. Kırmızı et ürünleriyle karşılaştırıldığında hem daha ucuz,
hem de sağlık açısından daha düşük yağ ve kolesterol oranına sahiptir. Sindirilebilirliği kolay, esansiyel
aminoasitleri yeterli ve dengeli miktarlarda içermesi, yapısında lezzet verici ve iştah artırıcı aminoasitleri
içermesi nedeniyle hastaların, çocuk ve yaşlıların beslenmeleri dahil tüm yaş grupları için uygun bir
gıdadır. Tavuk eti bağ doku miktarının ve doymuş yağ asitleri miktarının düşük olması, doymamış yağ
asitlerince ve özellikle esansiyel yağ asitlerinden linoleik asit yönünden zengin olması nedeniyle kırmızı
etlere kıyasla daha üstündür (1). Ayrıca tavuk yetiştiriciliğinin daha kolay olması, kısa sürede kesim
ağırlığına ulaşması gibi faktörlerde göz önünde bulundurulmalıdır.
Lif, gıdaların bağırsak enzimleri tarafından sindirilemediği kısımdır. Besin lifleri suda çözünür ve suda
çözünmez olarak iki kategoriye ayrılır. Her iki lif türünün farklı rahatsızlıkların tedavisi ve belirtilerinin
hafifletilmesi için farklı faydaları vardır. Suda çözünür lif içeren yiyecekler, kan şekerinin sabit
tutulmasına ve LDL kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur. Suda çözünmeyen lif ise; kabızlığı
gidermek, hemoroiti önlemek ve sindirim sistemi hastalıkları riskini azaltmak için kullanılmaktadır.
Günlük alınması gereken lif miktarı her 1000 kalori için 14 gramdır. Her gün 2000-2500 kalori alan
sağlıklı yetişkinlerin 28-35 gram arası besin lifi alması önerilmektedir (2).
Diyet lifleri düşük yağ içerikli ürünlerde su tutma kapasitesini arttırma, formülasyon giderlerini azaltma,
tekstürü modifiye etme, depolama stabilitesini düzeltme (3) pişirme kayıplarını düşürme ve nötr bir tada
sahip olması nedeniyle et ürünlerinde kullanım alanı bulmaktadır. Bu amaçla et ürünlerinde şeker pancarı,
bezelye (4), buğday, yulaf, ayçekirdeği (5), limon albedoları (6), soya, elma, armut (7) liflerinin
kullanıldığı belirtilmektedir. Diyet lifleri, fonksiyonel olmalarının yanı sıra pişirme kayıplarını önlemesi
ve tekstürü düzeltmesi gibi teknolojik özellikleri nedeni ile de et ürünlerinde kullanım olanağına
sahiptirler (7).
Tavuk etinin bağ doku miktarının az olması köfte ve benzeri ürünlerde duyusal problemlere sebebiyet
vermektedir. Ayçekirdeği ülkemizde yetiştiriciliği fazla olan ürünler arasında yer almaktadır. İlave
edildiği ürünlerde fiziksel yapının iyillşetirilmesini sağlamakla birlikte lif açığınıda kapatarak beslenme
açısından da fayda sağlamaktadır. Bu çalışmada, tavuk etinden elde edilen köftelere ayçekirdeği içi ilave
edilerek duyusal açıdan köftelerin iyileştirilmesi ve besin içeriğide incelenerek yeni bir ürün geliştirilmesi
amaçlanmıştır.
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Materyal ve metot
Materyal
Araştırmada materyal olarak tavuk etinden elde edilen kıyma, %2 oranında tuz ve belirli oranlarda
ayçekirdeği içi kullanılmıştır. Yerel bir marketten alınan tüm tavuklar laboratuara getirilerek yıkanmış,
derisi soyulmuş, kemiklerinden ayrılmış ve süzdürülmüştür. Daha sonra kıyma makinası ile kıyma haline
getirilmiştir. Ayçekirdeği içi endüstriyel üretimden elde edilmiştir.

Metot
Deneysel örneklerin oluşturulduğu köfte hamuru formulasyonları aşağıda ifade edilmektedir;
Formülasyon 1 : 250 gr. tavuk kıyması + 2gr. Tuz (Kontrol grubu
Formülasyon 2 : 237,5 gr tavuk kıyması +2 gr. Tuz + 12,5 gr. (%5) Ayçekirdeği içi (A grubu)
Formülasyon 3 : 225 gr tavuk kıyması +2 gr. Tuz + 25 gr. (%10) Ayçekirdeği içi (B grubu)
Formülasyon 4 : 212,5 gr tavuk kıyması +2 gr. Tuz + 37,5 gr. (%15) Ayçekirdeği içi (C grubu)

Analiz Yöntemleri
Kimyasal Analizler
1. Nem miktarının belirlenmesi
Örneklerin nem miktarını saptamak için, 105°C’de kurutulduktan sonra darası alınmış kuru madde
kaplarına yaklaşık 5 g örnek tartılarak 105°C’deki etüd ve sabit ağırlığa gelene kadar kurutulmuştur.
Tartım farkından örnekteki % nem miktarı belirlenmiştir (8).

% Kül = [ (M2-M1) / m ] x 100
M2 = Yakmadan sonraki kroze+ kül ağırlığı
M1 = Sabit tartıma getirilen krozenin ağırlığı
m = Alınan örnek ağırlığı
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2. Yağ miktarının belirlenmesi
Örneklerin toplam yag miktarı, sıcak ekstraksiyon yöntemi ile soxhelet düzeneği
kullanılarak belirlenmiştir (8).
3. Protein miktarının belirlenmesi
Kjeldahl yöntemi kullanılarak numunelerin % azot miktarı belirlenmiş ve bu değer 6,25 faktörü ile
çarpılarak numunelerin % protein miktarları hesaplanmıştır (8).
4. Kül miktarının belirlenmesi
105OC’deki etüvde kurutularak darası alınmış kül krozelerine 3 g civarında örnek tartılmış, kül fırınına
koyulmuş, sıcaklık kademeli olarak artırılarak 550-570 OC’ye getirilmiş kül krozelerindeki örnek gribeyaz bir renk alıncaya kadar yakma işlemine 25 devam edilmiştir. Kül kapsüllerinin tartımları arasındaki
fark alınarak örnekteki % kül miktarı hesaplanmıştır (8).
5. pH değerinin belirlenmesi
Örneklerin pH değerini belirlemek amacıyla 10 g örnek 100 mL su ile homojenize edilmiş ve pH metre
cihazı kullanılarak okuma yapılmıştır. Her kullanımdan önce pH metre H 4.0 – 7.0 tampon çözeltileriyle
kalibre edilmiştir (8).
Pişirme ölçümleri
Örnekler önceden ısıtılmış tavada duyusal olarak pişmiş özellik kazanana kadar (merkez sıcaklığı 70 ±
1°C üzerinde olacak şekilde), her grupta farklı olmak üzere ön arka yüzü toplamda 4-7 dk civarında
pişirilmiştir. Bütün pişirme ölçümleri iki paralelli yapılmıştır. Köftelerin çap azalışı, kalınlık artışının
belirlenmesi için kullanılmıştır.
1. Çap azalısının belirlenmesi
Örneklerin çap azalısı aşağıdaki eşitlik kullanılarak belirlenmiştir (9).
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2. Kalınlık artısının belirlenmesi
Örneklerin kalınlıklarındaki değişim aşağıdaki eşitlik ile belirlenmiştir (9).
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Renk analizi
Örneklerinin yüzey rengi, Minolta Chrometer CR-300 (Japonya) kullanılarak belirlenmiştir. Örneklerin
CIE L* (açıklık-koyuluk), a* (kırmızılık), b* (sarılık) değerleri, her bir örneğin yüzeyinde rastgele seçilen
6 farklı noktadan elde edilmiştir (10).
Duyusal analizler
Köfte örnekleri, duyusal analiz laboratuarında 8 adet paneliste (Cumhuriyet Üniversitesi Gıda
Mühendisliği Bölümü Akademisyenleri, yüksek lisans öğrencileri, mezun öğrenciler) servis yapılmıştır.
Panelistler örnekleri görünüş, renk, koku, lezzet, yapı genel beğeni açısından değerlendirmişlerdir.
Panelistler yaptıkları değerlendirmeyi hedonik sıkala (1: son derece kötü, 5: mükemmel) ile
puanlamışlardır (11).
Bulgular
Köfte yapımında kullanılan tavuk eti ve ayçekirdeği içine ait nem, protein, yağ ve kül miktarları sırasıyla,
%75.09; %12, %24.53; %24, %5.9;%48 ve %1.4; %2.6 olarak tespit edilmiştir. Köfte örnekleri farklı
formülasyon da hazırlandıktan sonra pişirme işlemi uygulanmıştır. Deneysel köfte örneklerine uygulanan
ısı işlem ve süreleri Tablo 1’ de verilmiştir.
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Tablo 1. Deneysel köfte örneklerine uygulanan ısı işlem ve süreleri
Isı İşlemi
Gruplar Süre (dakika) Sıcaklık (°C)
K
6
95
A
5
82
B
4
78
C
4
78
K: % 0 ayçekirdeği içi, A:%5 ayçekirdeği içi, B:%10 ayçekirdeği içi, C:%15 ayçekirdeği içi
Ayçekirdeği içi miktarı arttıkça gruplara uygulanan ısı işlem ve süresi azalmıştır. Bu durumun köfte
örneklerinin yağ miktarı arttığı için ısı iletim katsayısının artmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Deneysel köfte örneklerine ait kimyasal analiz bulguları Tablo2’ de, duyusal analiz bulguları Tablo 3’te,
renk analizi bulguları Tablo 4’ de ve pişirme özellikleri Tablo 5’ de verilmiştir.
Tablo 2. Deneysel köfte örneklerine ait kimyasal analiz bulguları
Gruplar
Parametreler (%) K
A
B
C
Nem
65.46a 65.25a 58.82b 57.42b
Protein
23.47c 28.37b 28.86b 31.61a
Yağ
7.5c
10,4b
11,5b
14,2a
b
b
b
Kül
1.88
1.84
2.09
2.21a
pH
5.01
5.17
5.58
5.6
K: % 0 ayçekirdeği içi, A:%5 ayçekirdeği içi, B:%10 ayçekirdeği içi, C:%15 ayçekirdeği içi. a,b: farklı
üst simgeyi taşıyan gruplar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır (p<0.05).
Tablo 3. Deneysel köfte örneklerine ait duyusal analiz bulguları
Gruplar
Kalite Kriterleri
K
A
B
C
Renk
4.1b 4.1b 4.8a 5a
Koku
4.1 4.3
4.6 4.5
Gevreklik
3.3b 4ab
4.3a 4.6a
b
Lezzet
3.8 4ab
4.8a 4.3a
Tuzluluk
4.5 4.5
4.6 4.5
Görünüş
3.6b 4ab
4.5a 4.8a
b
ab
Genel Beğeni Düzeyi 3.6 4.1
4.8a 4.1ab
K: % 0 ayçekirdeği içi, A:%5 ayçekirdeği içi, B:%10 ayçekirdeği içi, C:%15 ayçekirdeği içi. a,b: farklı
üst simgeyi taşıyan gruplar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır (p<0.05).
Tablo 4. Deneysel köfte örneklerine ait renk analizi bulguları
Gruplar
Örnekler Parametreler K
A
B
C
L*
-13,47a -6,37c -7,8b
-5,93c
a
b
b
Çiğ
a*
11,02
9,88
8,77
8,63b
b
a
a
b*
0,26
3,82
4,05
4,33a
a
a
ab
L*
-16,74 -14,8 -12,92
-10,55b
Pişmiş
a*
6,23
6,15
5,76
5,51
b*
1,83b
3,57a 2,31a
1,74b
L*:açıklık-koyuluk, a*:kırmızılık, b*:sarılık. K: % 0 ayçekirdeği içi, A:%5 ayçekirdeği içi, B:%10
ayçekirdeği içi, C:%15 ayçekirdeği içi. a,b: farklı üst simgeyi taşıyan gruplar istatistiksel olarak
birbirinden farklıdır (p<0.05).
Tablo 5. Deneysel köfte örneklerinin pişirme özellikleri
Gruplar
Parametreler
K
A
B
C
Kalınlık değişimi 19,25c 21,17b 23,5b
29,71a
a
b
b
Çap değişimi
36,13 19,85 18,12 19,53b
Büzülme oranı
65,93a 37,67b 36,45b 35,90b
K: % 0 ayçekirdeği içi, A:%5 ayçekirdeği içi, B:%10 ayçekirdeği içi, C:%15 ayçekirdeği içi. a,b: farklı
üst simgeyi taşıyan gruplar istatistiksel olarak birbirinden farklıdır (p<0.05).
Tartışma
Et ürünlerinde lif kullanılırken lifin kaynağı ve miktarına göre seçmek önemlidir. Lifler et ürünlerinde su
ve yağ bağlayarak ürünün tekstürel yapısını düzenlemektedir (12). Liflerin yağ bağlama kapasitesini, lifli
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yapının partikül büyüklüğü etkiler ve büyük partükül büyüklüğüne sahip liflerin daha fazla yağ
absorbladığı belirlenmiştir (13).
Yapılan bir çalışmada domuz etinden yapılan sosislere yulaf ve bezelye lifi ilave edilmiş ve sosislerin
kıvamında sertleşme olduğu rapor edilmiştir (14). Yapılan başka bir çalışmada, fermente sosislere farklı
oranlarda meyve lifleri (şeftali, elma ve portakal) ilave edilmiş ve sıkılık, sertlik parametrelerine göre
ürünün kalite niteliklerinde düşüş olduğu bildirilmiştir (15). Lif kaynağına göre üründe belirlenen
parametreler değişmekle beraber, mevcut çalışmada ayçekirdeği lifinin ürün üzerinde duyusal
parametreler açısından olumlu etkilerinin olduğu görülmektedir.
Pişmiş veya çiğ limon albedo ilavesinin sığır etinden yapılan burgerlerin L* değerini (parlaklık) azalttığı,
a* ( kırmızılık), b* (sarılık), kroma (C*) ve hue (H*) değerini artırdığı belirlenmiştir (6). Bu durum
mevcut çalışma bulguları ile paralellik göstermemektedir ve ilave edilen lifin farklı olmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Yine aynı çalışmada sığır burgerlerine %2.5, 5 ve 7.5 seviyelerinde
limon albedoları eklendiğinde burgerlerin pişirme özelliklerinde iyileşme olduğu belirtilmektedir (6).
Tömek ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir çalışmada ise şeftali liflerinin ilave edildiği sosislerin lif
ilavesi ile vizkozitede artış renkte ise koyulaşma tespit ettiklerini bildirmişlerdir (5).
Sonuç
Sonuç olarak; ayçekirdeği içi ilavesinin tavuk etinden yapılan köftelerde kimyasal, duyusal, renk ve
pişirme parametreleri üzerine olumlu etki oluşturduğu, en iyi konsantrasyonun (duyusal parametreler ve
tekstü parametresi bakımından) % 10 olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma ile tavuk etinin başka bir katkı
maddesi kullanmadan köfte olarak değerlendirilmesi, lif içeriği ile tavuk etinin besleyici değerinin
artırıldığı düşünülmektedir.
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Abstract
Squirrel cage induction motors which consume most of the electricity in the industry are classified
according to international efficiency (IE) as IE1, IE2, IE3 and IE4. In order to improve the efficiency two
methods are used: Extension of the motor sheet package and improvement of the quality of the copper in
the windings or improvement quality of the sheet used in the iron core. The production of squirrel cage
with copper material also increases the efficiency. Moreover, the cooling design of the motor improves
the efficiency.
In this study, firstly, experiments were conducted to calculate the losses on the IE2 and IE3 motors, which
are in same physical dimension.. In the next step, experimental results were compared for both motors
under linear and instantaneous load conditions. NI LabVIEWTM based data acquisition system was
designed for collecting experimental data, monitoring of losses, and real time calculation of efficiency for
the motors.
As a result, this study proposes an experimental method to monitor the steady-state behavior of SCIM in
real time and analyze the loading effect on copper, iron and friction losses. The efficiency difference is
presented with comparative graphs in IE2 and IE3 class SCIMs. The responses other steady-state
operation parameters (power coefficient, speed, moment etc.) were also analyzed.
Keywords: International efficiency class, high efficiency (IE2), premium efficiency (IE3), induction
motor, real time data acquisition.

1. INTRODUCTION
Squirrel cage induction motors (SCIMs) are simplest and most widely used electric machines. They have
been used in industry inevitably more than hundred years because of their high operating performance with
low maintenance requirements. Usage of high efficiency induction motors are obligated with laws in many
countries especially under energy efficiency topic. Currently, electric machines are classified in 3 groups
named IE1, IE2 and IE3 in 2008 with the IEC 60034-30 standard which was published by International
Electro technical Committee (IEC). First edition of this standard was published in 2010 and IE4 type motors
were defined for giving information purpose. However, standards of this type motor was not defined because
of lack of technological information and proper market. Second edition of the IEC 60034-30 standard was
prepared and so IE4 standards were defined. In addition, IE5 (Ultra Premium Efficiency) type motors were
given for information in this standard. Efficiency curve was illustrated in this standard to target decreasing the
losses of IE5 motors by 20% (Fig. 1) [1], [2]. Implementations of replacing standard motors (IE1) used in
industry with higher efficiency motors (IE2, IE3) are continuing with government promotions. European
*
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Community have adopted policies replacing of standard motors with high efficiency motor gradually and
substitution of all 7.5 kW- 375 kW motors with IE3 class or all IE2 type motor usage with drivers at the
beginning of 2015. At the next step, its foreseen that this is extended to 0.75 kW-375 kW motors [3].

Fig. 1. Motor classifications according to IEC 60034-30 second edition( 4 poles, 0.12 kW and 800 kW constant speed
motors) [1][2].

Economic and environmental advantages with this conversion are studied in recent studies [4-7]. In 2013, its
stated that global low voltage motor market had a 16 billion dollar value and in this year approximately 50
million motor were replaced with high efficiency motors. Electric motor market data was given for the year
2012 and estimation projections for 2017 in Fig. 2. It's clear that this market is dominated with induction
motors. A percentage drop of IE2 motors is expected which had a 69.3% market value in 2012 to 36.4%
market value in 2017. This rate is a high value which means that 22.13 million IE1 type standard motor sales
in 2017. Its foreseen that these motors will be sold in markets which have not done regulations about energy
efficiency and unready to this change. IE2 to IE3 types are generally includes induction motors. But IE4 type
motors include permanent magnet induction motor, synchronous motor and switched reluctance motor [8].

Fig. 2. Changes of low voltage motor market values in 2012 and 2017 years [8]
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Main factor determining efficiency in induction motors is the degree of losses. Losses are defined as the
difference of input power and the power in the shaft and it is classified in 4 groups.
1- Magnetisation (Iron Core) Losses: These losses depend on magnetic flux density, frequency, magnetic
material quality used in stator and rotor cores and thickness of laminations. Material quality based losses are
defined as hysteresis losses and thickness depended losses are defined as eddy-current or Foucault losses.
Hysteresis losses can be reduced by increasing steel laminations quality used in core. Similarly, it is possible
to decrease eddy-current losses by decreasing the thicknesses of steel laminations.
2 - Copper (Joule Effect) Losses: Losses due to currents induced in rotor bars in squirrel cage and stator
windings. In order to decrease these losses, resistivity of the coil wires used in the stator windings should be
decreased. Copper losses can also be reduced with increasing copper quality. Another way is to increase cross
sections of the copper conductors used in the stator and rotor. But in this case, rotor bars should be enlarged.
As a result, beginning of the bears is widened, reluctance of the path that magnetic path follows increases and
magnetic field increases at the top of the bears. So, as a result of magnetic saturation; iron losses and internal
temperature of the motor increases. In this case, the generated moment decreases. Consequently, increasing
the efficiency by increasing the diameter of the wire is hard task to achieve. Another method as a 3rd choice
should be decreasing the length of the motor and increasing diameter. However, this method is an expensive
choice which requires extensive modifications in standardized motor manufacturing systems. In addition, it is
not easy to use these motors in industry. Because it is required to change machinery systems that are designed
to work with low voltage electric motors with the existing dimensions. Practically, it may be impossible [9].
Decreasing rotor bars resistance means that motor can rotate at high speed at nominal moment. It is well
known that induction motor moment-speed characteristic is inversely proportional with rotor resistance [10].
So, low rotor resistance means higher speed value for the same moment level. In this case, mechanical losses
depending on square of the speed will slightly increase. Leakage flux reactance ratio changes copper losses
and leakage flux reactance. Decreasing resistance makes leakage reactance more dominant. Power factor of
the machine decreases with this effect.
3- Mechanical losses: Losses due to cooling system (a fan coupled with shaft) and friction on bearings
depend on speed. Reducing these losses is very difficult. An improvement could be made by minimizing
friction on bearing systems.
4 - Stray Load Losses: Losses due to harmonic currents in motor, geometrical design of machine (stator and
rotor bear shapes, stator windings, position of rotor bars etc..) and net magnetic flux. Sometimes it is defined
as the joule effect of the eddy currents induced on the core. It is hard to reduce these losses because of
machine production and manufacturing applications (For example windings must return outside core) [9]. In
[11], these losses relations with iron core were studied for 6 different power motors and variations with the
load was analyzed.
Losses defined above occur other AC motors beside induction motors. Expectations vary depending on motor
type efficiency classes. For low protection SCIM, reaching IE3 type is very hard job. But, for high protection
class SCIM, depending on winding style, obtaining IE4 and IE5 is possible difficultly. Reaching an efficiency
class above IE3 for wound rotor induction motor is defined hardly to manage. For one phase induction
motors, exceeding IE1 class is very difficult. But, in two-capacitor motor structures, IE2 class is reachable. In
synchronous motors, reaching IE4 class is expected. It is supposed to reach IE5 class type although obeying
standard are hard.

2. MATERIAL AND METHOD
In this study, an experimental set-up is implemented to compare IE2 and IE3 class SCIMs' performances with
same power and physical dimensions. No load, loaded, direct drive and instantaneous load characteristics
were analyzed. Both of the motors are 2 poles and 1.1 kW. Experiments were implemented at 50 Hz and 1
phase measurement were realized. Experimental set-up was given in Fig. 3.
In data acquisition system, K type thermocouples for measuring inner and outer temperatures of the motor;
National InstrumentsTM (NI) 9211 thermocouple module, NI 9227 current measurement module and NI 9242
voltage measurement module for waveforms of voltages were used. These modules are arrayed in NI cDAQ
9174 chassis. NI LabVIEWTM program was used to develop software for data acquisition. Measurement
system was given in Fig. 4 and computer interface for data acquisition system was given in Fig. 5. In this
interface, current and voltage signals were monitored instantaneously and RMS values of current and voltages
were recorded. In addition, inner and outer temperature values of the motor were recorded. Torque, rpm value
and mechanical power values are taken using Burstler torque meter.
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Fig. 3. A photo of experimental setup

Fig. 4. Block diagram of experimental setup

Fig. 5. LabVIEW based software and measurement units
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3. RESULTS AND DISCUSSION
In the first step, winding resistance of the motors were measured. Temperature of motor windings and outer
temperature were measured to account the temperature effect on resistance. Values at 25°C were calculated in
order to provide accuracy resistance at different temperatures. Results were given in Fig. 6. Mean resistances
were calculated by adding 10% skin effect. Results show that IE2 class SCIM phase winding resistance is
higher by 15%.
In Fig. 7, no load responses of motor were given as voltage increased. At no load condition, it can be said that
input power consists of core losses, friction losses and stator copper losses. Especially, at rated voltage, motor
speed is too high and slip is nearly zero. Therefore, the voltage and current induced on rotor are very small.
Hence, rotor copper losses may be negligible at no load condition. Speed of the motors are nearly same.

Fig. 2. IE2 and IE3 type motor DC resistance measurement results at 25°C

In this case, mechanical losses due to friction and wind are said to be equal. Input power of the motor at no
load can be defined as;
P0 = I 0 2 Rs + PFe + Pmek

(1)

Here, P0 and I0 represent phase power and current of the motor respectively. RS is the stator winding
resistance, PFe is iron core losses and Pmek is friction and wind losses which vary with motor speed.
Accordingly, after determining stator copper losses at no load, iron core and mechanical losses can be
determined experimentally. In Fig. 7, it can be said that IE2 class SCIM has more total core and mechanical
losses by 22% than IE3 class at rated voltage 230 V.

Fig. 7. Voltage- active power graphs of IE2 and IE3 motors at no load condition
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In experimental study, blocked rotor experiment was implemented and approximate circuit equivalent
elements were calculated. According to equivalent circuit model, total active power losses ( ∑ Plosses ) is the
sum of mechanical losses and copper losses obtained in blocked rotor test.

∑P

losses

= I 2′ 2 ⋅ Rlr + PFe + Pmek

(2)

Using SCIM full equivalent circuit model, induced current on rotor bars
  

I 2′ = I line − I 0

( I )′ can be found.
2

(3)

In (2) and (3), (Rlr ) and (Iline ) represent rotor resistance measured in blocked rotor test and line current of the
motor respectively. At this stage, motor internal temperature was measured and effect of this temperature on
winding resistance at each load level was considered. After determining copper losses and mechanical losses
as mentioned above, output power on motor shaft was obtained. All calculations were implemented using the
Excel program. After determining total losses, efficiency ( ) can be determined as;

=

Pline − ∑ Plosses

(4)

Pline

Here, ( Pline ) is the power from grid system. Motor responses under varying loads up to 1.8 times rated load
were analyzed using eddy current brake. In Fig. 8, speed (rpm) and moment variations are given under load
for both motors. RPM characteristics are very similar. So, mechanical losses for both motor can be said to be
equal. IE3 class motor produces more torque at rated and higher torques. At the same angular velocity, IE3
class motor has more mechanical power.
IE3 class motor has a more efficient result at input power values with increasing load current. In Fig. 9, IE3
type motor active power curve always stays under the IE2 class motor curve. Input power of the motors were
measured as 451 W for IE2 and 427 W for IE3 class motors at rated current (2.5 A) per phase. The power
difference was calculated as 5.6%.
Since IE3 type motor winding resistance is lower than IE2 class motor, motor power factor is decreased due
to reactive component. Hence, IE3 class type motor power factor is always lower than IE2 class. (Fig. 9-b)
Efficiency values were calculated using Eq.(4) for each load level and result were given in Fig. 10. In IEC
60034-30 standard and nameplates of the experimental motors, efficiencies are given 79.6% and 82.7% at 50
Hz for 2 poles 1.1 kW motors respectively [4]. According to experimental results, nameplates were corrected
with an error less than 1% for both motor. These deviations are generated by resistances at connection points,
measuring errors and especially assumptions in mechanical losses and equivalent circuit parameters. Finally,
an efficiency difference about 4.38% was calculated between IE2 and IE3 test motors. This value is given as
3.1% at the standard mentioned above.

Fig. 8. IE2 and IE3 motor a-torque, b-speed graphs under varying load conditions
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Fig. 9. Graphs a- input power , b- power factor under varying load conditions

Fig. 10. Efficiency variations of IE2 and IE3 class SCIM under varying load

4. COCLUSIONS
In this study, parameters affecting efficiency difference between IE2 and IE3 class motors were presented
with experimental study. In standards, 2 pole 1.1 kW SCIMs creates 3.3% efficiency difference. This value
means 34.1 W power. According to experimental study, this efficiency difference was calculated as 4.38%
(48.18 W) between IE2 and IE3 class motors. Results show that this difference result from stator/rotor copper
losses and iron core losses. Stator winding resistance difference of 15% between these 1.1 kW motors
corresponds additional 21.6 W copper loss of IE2 motor at rated current (2.5 A). According to calculations
on equivalent circuit model, blocked rotor resistance difference was found 40.9%. In this case, it can be said
that rotor copper losses of IE3 class motor is reduced 24.9%. As a result; at rated load current, total copper
losses difference of motor was calculated as 38.88W (41.2%). Difference of core losses of motors is about
11.1W, 21% as in Fig. 7. Total loss was measured as 49.98 W. Thereby this explains the loss of efficiency
with accuracy. As mentioned in introduction part, decreasing copper and iron losses in SCIM and increasing
efficiency include many advantages and practical processes. It's found that same methods are used in these
motors.
Decreasing stator and rotor resistances to decrease copper losses results in decreasing power factor. Thereby,
in systems containing high efficiency motors, high compensation power is inevitable. In current systems, this
point must be considered when replacing high efficiency motors. Because, some unwanted effects may reside
to malfunction and situations may place because of insufficient compensation system power.
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Except iron and copper losses, it was observed that there are no important differences between wind, friction
and stray load losses where responses of the machine is similar under varying load. In the future work,
sudden load, start regime, rotor unbalance and vibration based analyses are planned. In addition, IE4 and IE5
class motor performance analyses are the target of the team using the experimental setup.
Biography: Fadıl Kuyucuoğlu is a Assistant Professor in the Department of Electrical and Electronics
Engineering at the Manisa Celal Bayar University. He has been working since 2012. Fadıl Kuyucuoğlu
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Abstract
In this study, the use of R1234yf in an automobile air conditioning system, which is a recently developed
alternative refrigerant to R134a, has been investigated experimentally. An experimental automobile air
conditioning system consisting of original components was set up in the laboratory and equipped with
various instruments for mechanical and electrical measurements. The refrigeration circuit of the system
mainly had an evaporator, condenser, liquid tank, compressor and expansion valve. The experimental
system was equipped with systems that can acquire data and control the operation of the system
continually. Comparative tests of the experimental system were performed with R134a and R1234yf by
changing the compressor speed, condenser/evaporator air stream inlet temperatures and speeds of these
air streams. By applying energy analysis to the experimental system, various performance parameters of
the system for R134a and R1234yf were determined and presented in comparative graphics. The results
show that the cooling capacity, compressor power, condenser heat rejection rate, compressor discharge
temperature and refrigerant flow rate increase whereas coefficient of performance (COP) decreases with
rising compressor speed and inlet temperatures of the evaporator/condenser air streams for both
refrigerants. It is determined that the R1234yf system has 1−13 % lower cooling capacity, 7−12 % lower
COP and 4−16 oC lower compressor discharge temperature while it has 8−18 % higher refrigerant mass
flow rate in comparison to the R134a system.
Keywords: R1234yf, R134a, automobile air conditioning, cooling.

1. GİRİŞ
Otomotiv iklimlendirme sistemlerinin kullanımına, kloroflorokarbon (CFC) grubu soğutucu akışkanların
geliştirilmesinden sonra General Motors firması tarafından başlanmıştır. Klor içeren soğutucu akışkanların
ozon tabakasında incelmeye yol açtıkları anlaşıldıktan sonra, Montreal Protokolu ile kullanımları
kısıtlanmıştır. Bu protokolün bir sonucu olarak CFC grubundan R12 soğutucu akışkanının yerine
Hidroflorokarbon (HFC) grubundan R134a soğutucu akışkanının 1994 yılından itibaren taşıt iklimlendirme
sistemlerinde kullanılmasına başlanmıştır. Zaman içerisinde HFC grubu soğutucu akışkanların küresel ısınma
potansiyeli (GWP) değerlerinin yüksek olduğu anlaşılmış ve Kyoto Protokolu ile öncelikle kullanımlarına
sınırlamalar getirilmesine, sonra da kademeli olarak kaldırılmasına karar verilmiştir [1,2]. 2006 yılında
Avrupa Birliği Parlamentosu, 2017 yılından itibaren yeni üretilen otomobillerde GWP değeri 150'den büyük
soğutucu akışkanların kullanılmaması kararına varmıştır [3,4].
Otomobil iklimlendirme sistemleri üzerine yapılan araştırmalarda, genel olarak soğutucu akışkanların sistem
performansına etkisi, sistem elemanlarının performanslarının iyileştirilmesi, soğutma çevriminden kışın ısı
pompası olarak yararlanılması ve yapay sinir ağları ile sistem performansının tayini üzerinde
yoğunlaşılmıştır. Jung ve arkadaşları, otomobil klima sisteminde kullanılan R12 soğutucu akışkanı yerine
kullanılabilecek alternatif soğutucu akışkanlar üzerine deneysel ve teorik araştırmalar yapmışlardır [5]. Ratts
ve Brown, otomobil klima sistemine şarj edilen soğutucu akışkan miktarının performansa etkisini araştırmıştır
[6]. Kaynaklı ve Horuz, otomobil klima sisteminde en iyi çalışma şartlarını ortaya koymak için R134a’lı bir
*
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otomobil klima sisteminde deneysel araştırmalar yapmıştır [7]. Esen ve Hoşöz, aynı otomobil klima
sisteminde R12 ve R134a soğutucu akışkanlarının kullanılması durumunda sistemin deneysel performansını
karşılaştırmalı olarak belirlemişlerdir [8]. Alkan ve Hoşöz, değişken kapasiteli kompresör kullanan bir
otomobil klima sisteminde genleşme elemanı olarak orifis tüp ve termostatik genleşme valfi (TXV)
kullanımının çeşitli performans parametrelerine etkisini deneysel olarak incelemişlerdir [9]. Aynı yazarlar,
genleşme elemanı olarak termostatik genleşme valfi kullanan bir otomobil klima sisteminin sabit ve değişken
kapasiteli kompresörler kullanılması durumlarındaki deneysel performanslarını karşılaştırmalı olarak
araştırmışlardır [10]. Hosoz ve Direk, bir otomobil iklimlendirme sisteminin soğutma ve ısıtma
durumlarındaki performansını ortaya koymak amacı ile soğutma ve hava kaynaklı ısı pompası modlarında
çalıştırılabilen deneysel bir sistem oluşturarak her iki çalışma modu için sistemin çeşitli performans
parametrelerinin değerlerini belirlemişlerdir [11]. Hosoz ve arkadaşları, kaloriferli ısıtma sistemi ile çeşitli ısı
kaynakları kullanabilen bir otomobil ısı pompası sistemi arasında deneysel performans karşılaştırmaları
yapmışlardır [12]. Hosoz ve Ertunc, bir otomobil klimasının çalışmasını yapay sinir ağları kullanarak
modellemiş ve geliştirdikleri modelin çeşitli performans parametreleri için deneysel sonuçlarla uyumlu
sonuçlar verdiğini belirlemişlerdir [13]. Hoşöz ve arkadaşları, R134a soğutucu akışkanı kullanan bir otomobil
iklimlendirme sisteminin çeşitli performans parametrelerini ANFIS yaklaşımı ile modellemiş ve bu
yaklaşımının otomotiv iklimlendirme sistemlerinin performansını belirlemede başarılı olarak kullanılabileceği
sonucuna ulaşmışlardır [14]. Otomobil klima sisteminde kullanılan R134a soğutucu akışkanın küresel
ısınmaya katkısının yüksek olması nedeniyle alternatif soğutucu akışkanlar üzerine araştırmalar son yıllarda
artmıştır. Tamura ve arkadaşları, ozon tüketme potansiyeli olmayan ve küresel ısınma potansiyeli referans
değer olarak kabul edilen karbondioksit (CO 2 ) soğutucu akışkanını kullanan bir otomobil klima sisteminde
araştırmalar yapmışlar ve R134a kullanan sisteme göre daha iyi performans gösterdiğini belirlemişlerdir [15].
Navarro ve arkadaşları, açık pistonlu buhar sıkıştırmalı tip bir kompresöre sahip ticari araç klimasında
R1234yf, R134a ve R290 soğutucu akışkanlarını kullanarak karşılaştırmalı deneyler gerçekleştirmişlerdir
[16]. Navarro ve arkadaşları, R134a ve R1234yf soğutucu akışkanları kullanabilen bir buhar sıkıştırmalı
kompresöre sahip klima sisteminde karşılaştırma deneyleri gerçekleştirmişler ve R1234yf soğutucu
akışkanının R134a soğutucu akışkanına göre %9 daha az soğutma kapasitesi ile %19 daha düşük soğutma
tesir katsayısına (STK) sahip olduğunu ortaya koymuşlardır [17]. Zilio ve arkadaşları, değişken kapasiteli
kompresör ve R134a soğutucu akışkanı kullanılan bir otomobil klima sisteminde R1234yf soğutucu
akışkanının kullanımınının performansa etkisini deneysel olarak araştırmışlardır [18]. Lee ve Jung, açık
pistonlu kompresöre sahip ticari tip bir iklimlendirme sisteminde R1234yf ve R134a soğutucu akışkanların
performans karşılaştırmalarını gerçekleştirmişler ve R134a’lı sistemin R1234yf’li sisteme göre sırasıyla %2.7
ve %4 daha yüksek STK ve soğutma kapasitesi değerine sahip olduğunu gözlemlemişlerdir [19]. Cho ve
arkadaşları, bir otomobil klima sisteminde R134a ve R1234yf soğutucu akışkanların kullanılmasını
araştırmışlar ve R1234yf soğutucu akışkanlı sistemin R134a’lı sisteme göre sırasıyla %7 ve %4.5 daha düşük
soğutma kapasitesi ve STK ile sonuçlandığını tespit etmişlerdir [20].
Bu çalışmada, otomobil klima sisteminde R134a ve R1234yf soğutucu akışkanı kullanımının sistem
performansına etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Deneysel sistem, orijinal otomobil klima sistemi parçaları
ile çeşitli mekanik ve elektriksel ölçüm cihazları kullanılarak laboratuvar ortamında kurulmuştur. Sistemin
soğutma çevrimi, temel olarak evaporatör, kondenser, sıvı tankı, kompresör ve genleşme elemanından
oluşmaktadır. Oluşturulan deneysel otomobil klima sistemi anlık olarak kontrol yapabilen ve veri alabilen
sistemler ile donatılmıştır. Testler, kompresör devri ile kondenser ve evaporatör girişlerindeki hava akımı
sıcaklıkları değiştirilerek gerçekleştirilmiştir. Testler sonucu elde edilen veriler yardımıyla deneysel sisteme
enerji analizi uygulanarak R134a ve R1234yf soğutucu akışkanlı sistemlerin çeşitli performans parametreleri
belirlenmiş ve karşılaştırmalı grafikler halinde sunulmuştur.

2. DENEY SİSTEMİ VE TEST PROSEDÜRÜ
Deneysel otomobil klima sisteminin şematik resmi Şekil 1’de görülmektedir. Deneysel otomobil klima
sistemi, kompakt bir otomobile ait orijinal otomobil klima sistemi soğutma çevrimi bileşenlerinden, istenilen
evaporatör ve kondenser hava akımı giriş sıcaklıklarının sağlanması amacıyla kullanılan hava şartlandırma
ekipmanlarından, kondenser ve evaporatör hava kanallarından, kompresörü istenilen devirde çalıştırmak
amacıyla kullanılan üç fazlı asenkron elektrik motoru ile motor sürücüsünden, basınç, sıcaklık, izafi nem,
soğutucu akışkan kütlesel debisi, devir gibi fiziksel büyüklüklerin Şekil 1’de gösterilen noktalardan
ölçülmesini sağlayan çeşitli mekanik ölçüm cihazları ile data toplama/kontrol sistemlerinden ve belirtilen
bileşenleri üzerinde barındıran deney masasından oluşmaktadır. Deneysel otomobil klima sistemi soğutma
çevrimi bileşenleri ise paralel akımlı ve mikro kanallı kondenser, termostatik genleşme valfi, lamine tip
evaporatör, sıvı tankı/filtre/kurutucu, sabit kapasiteli kompresör, eksenel tip çift kondenser fanı, santrifüj tip
evaporatör fanı ve el vanalarından oluşmaktadır. Deneysel otomobil klima sisteminde kullanılan soğutma
çevrimi bileşenlerinin temel özellikleri, Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Deneysel otomobil klima sistemi soğutma çevrimi bileşenlerinin temel özellikleri.
Kompresör

Sanden SD7H15
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Paralel akımlı mikro kanallı
Lamine tip
İçten dengeli termostatik genleşme valfi
1/2", ⅝", ⅜" iç çaplı bakır borular

Kondenser
Evaporatör
Genleşme valfi
Soğutma çevrimi boru bağlantıları

Deneysel sistemde soğutucu akışkanın kütlesel debisi sıvı hattına monte edilen Coriolis debimetre ile,
soğutucu akışkanın basınç ve sıcaklıkları ise Şekil 1'deki şematik resimde sırasıyla (P) ve (T) sembolleriyle
gösterilen noktalardan basınç transmitterleri/Bourdon manometreler ve termokupllar ile ölçülmektedir.
Şekil 1. Deneysel otomobil klima sisteminin şematik resmi
Deneysel otomobil iklimlendirme sisteminde evaporatör ile kondenser üzerinden geçen hava akımlarının izafi

nem (Rh), sıcaklık (T) ve hız (V h ) özellikleri, Şekil 1’de verilen noktalardan ölçülmüştür. Deneysel sistemde
hava akımının sıcaklık ve izafi nemini ölçmek amacıyla SHT 71 tip sıcaklık/nem sensörü kullanılmıştır. İç ve
dış ünite hava kanalları içinden geçen hava akımlarının hızları ise, hava akış transmitterleri ile ölçülmüştür.
Hava akış transmitterleri, hava kanalları içinde ortalama hava hızlarını gösteren noktalara monte edilmiştir.
Deneysel otomobil klima sisteminde kullanılan ölçüm cihazlarının temel özellikleri, Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Deneysel otomobil klima sisteminde kullanılan ölçüm cihazlarının özellikleri.
Ölçülen değişken
Sıcaklık
Basınç
İzafi nem
Hava hızı
Kütle akışı

Ölçüm cihazı
T tipi termokupl
SHT 71
Vika S-10 transmitter
SHT 71
EE65-VCK200
Krohne Optimass 3300C H04

Ölçüm aralığı
-40 − 350 °C
-40 − 123.8 °C
0 − 25 Bar
0 − 100 %
0.2 − 10 m/s
0 − 450 kg/h

Tamlık
± 0.5 °C
± 0.4 °C
≤ 0.25 Bar
±3%
± 0.2 m/s
± %0.1

Deneysel sistemde kompresör hızı, motor sürücü ile istenen test değerine ayarlanmıştır. Evaporatör ve
kondenser giriş hava akımlarının hızlarını istenen değerlere ayarlamak için evaporatör ve kondenser
fanlarının devirleri değiştirilmiş, hava akımlarının evaporatör ve kondensere giriş sıcaklıklarını ayarlamak
için ise elektrikli ısıtıcılara uygulanan voltaj değiştirilmiştir. Deney sisteminde kullanılan kompresör, 5.5 kW
gücünde bir asenkron motor ile kayış-kasnak mekanizması aracılığıyla tahrik edilmiştir. Asenkron elektrik
motoru ise 5.5 kW gücünde bir motor sürücüsü ile istenilen devirde çalıştırılmıştır. Klima kompresörünün
devri enkoder yardımıyla anlık olarak alınmakta ve devir verisi elektronik kontrol sisteminde
değerlendirilerek kompresör üzerindeki yük değişse bile devrin istenilen değerde sabit kalması
sağlanmaktadır. Evaporatör ve kondenser hava kanalları içerisindeki elektrikli ısıtıcılar, hava akışına engel
olmayacak ve havanın homojen şekilde ısıtılmasını sağlayacak geometride rezistanslara sahiptir. Bu
resiztanslar, deney koşullarına göre elektronik kontrol ünitesi aracılığıyla enerjilendirilerek istenilen
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kondenser ve evaporatör giriş hava akımı sıcaklıkları elde edilmiştir. Kondenser ve evaporatör hava
kanallarının girişlerine yerleştirilen evaporatör ve kondenser fanları, kanallar içerisindeki hava akım hız
sensörlerinden gelen veriler dikkate alınarak doğru akım motor sürücüleri yardımıyla kontrol edilmekte ve
kanallarda istenilen hava akım hızları sağlanmaktadır. Deneysel sistemde tüm ölçüm verileri, data toplama
sistemi yardımıyla bilgisayar ortamına aktarılmakta ve kayıt altına alınmaktadır. İstenen çalışma koşullarının
değerleri bilgisayar ortamında kullanıcı tarafından belirtilmekte ve kontrol sistemi tarafından sistemin istenen
koşullarda çalışması sağlanmaktadır. Deney sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi, Kaynak [21]’de bulunmaktadır.
İlk testler, T kond,hg = 27 °C, T evap,hg = 27 °C hava giriş koşullarında motorun relanti devri olan 800 d/d hızından
başlatılarak 1600 d/d’ye kadar 200 d/d aralıklarla sürekli rejim testi olarak gerçekleştirilmiştir. Kompresörün
sabit kapasiteli olmasından dolayı aşırı düşük buharlaşma sıcaklıkları elde etmemek amacıyla belirtilen giriş
hava akımı sıcaklıkları için 1600 d/d üzerinde test yapılmamıştır. Böylece, evaporatör yüzeylerinde buzlanma
oluşmadan belirtilen testler yapılabilmiştir. Testlerin ikinci aşaması ise T kond,hg = 37 °C, T evap,hg = 37 °C hava
giriş koşulları gerçekleştirilmiştir. Bu testlerde, yüksek hava giriş sıcaklığından dolayı evaporatör
yüzeylerinde buzlanma görülmemesi nedeniyle kompresör devri 3000 d/d’ye kadar artırılarak yüksek
kompresör devrinin performansa etkisi incelenmiştir. Kondenser ve evaporatör giriş hava akımı hızları, tüm
testlerde 3.6 m/s olacak şekilde ayarlanmıştır. Bilgisayar ortamındaki deneysel sistem arayüzünde kompresör
hızı, deney süresi, kondenser ile evaporatör kanalları hava akım hızları ve hava akımı giriş sıcaklıkları
tanımlanarak testler gerçekleştirilmiştir. Deneyler sırasında deney sisteminden gelen tüm veriler bilgisayar
ekranında izlenerek sistemin kararlı hale gelmesi beklenmiş ve data toplama sistemi aracılığıyla sürekli rejim
verileri alınarak kaydedilmiştir.

3. TERMODİNAMİK ANALİZ
R134a ve R1234yf soğutucu akışkanları kullanan deneysel sistemin enerji analizi yapılırken soğutma çevrimi
bileşenlerinin giriş ve çıkışlarındaki soğutucu akışkan sıcaklık verileri ile kompresör girişi, çıkışı ve
kondenser girişinden alınan basınç verileri kullanımıştır. Kompresör ve genleşme valfi dışında çevrim
bileşenlerindeki basınç düşümleri ihmal edilmiştir.
Soğutma kapasitesi, evaporatöre enerjinin korunum ilkesinin uygulanması ile aşağıdaki denklemden elde
edilmiştir.
(1)
Q evap = m r (h8 − h7 )
Bu denklemdeki m r , Coriolis debimetrenin ölçtüğü soğutucu akışkan kütlesel debisini göstermektedir.
Soğutucu akışkanın evaporatör çıkışındaki entalpisi h8 , girişteki entalpisi ise h7 ile gösterilmektedir.
Soğutucu akışkana kompresörde verilen sıkıştırma gücü, adyabatik kompresör kabulü ile aşağıdaki
denklemden bulunmuştur.

W
=
m r (h2 − h1 )
komp

(2)

Burada h2 , kompresör çıkış basıncı ile sıcaklığının fonksiyonu olarak elde edilen soğutucu akışkanın
kompresör çıkışındaki özgül entalpi değerini ifade etmektedir. Kompresör girişindeki soğutucu akışkan özgül
entalpisi ise h1 ile gösterilmektedir.
Soğutma sistemlerinin etkinliğini ifade eden Soğutma Tesir Katsayısı (STK), soğutucu akışkanın
evaporatörden geçerken havadan aldığı ısının kompresörde soğutucu akışkana verilen güce oranından
bulunur. Bu durumda STK, aşağıdaki denklemden elde edilmiştir.
Q
STK =  evap
Wkomp

(4)

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Soğutucu akışkan olarak R1234yf ve R134a kullanan otomobil klima sisteminin çeşitli performans
parametrelerinin kondenser ve evaporatör girişlerindeki hava akım sıcaklıklarına ve kompresör devrine göre
değişimleri, Şekil 2 − 4’de gösterilmiştir. Şekillerde verilen grafiklerin elde edildiği testlerde kondenser ve
evaporatör girişlerindeki hava akımı sıcaklıkları T kond,hg = 27 °C, T evap,hg = 27 °C ve T kond,hg = 37 °C, T evap,hg =
37 °C değerlerinde tutulmuştur. Evaporatör ve kondenser giriş hava akımı sıcaklıklarının 27 °C olması
durumunda kompresör devri, 800−1600 d/d arasında 200 d/d’lik artışlarla değiştirilmiştir. Evaporatör ve
kondenser giriş hava akımı sıcaklıklarının 37 °C olması durumunda ise evaporatör yüzeylerinde buzlanma
görülmediği için kompresör devri 800-3000 d/d arasında 200 d/d’lik artışlarla değiştirilmiştir.
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R1234yf ve R134a kullanan otomobil klima sisteminin soğutma kapasitesinin kompresör devri ile değişimi,
Şekil 2(a)’da gösterilmiştir. Her iki soğutucu akışkan kullanım durumu için de kompresör devrinin ve
evaporatör ile kondenser giriş hava akımı sıcaklıklarının artması ile soğutma kapasitesi artmaktadır.
Evaporatör ve kondenser giriş hava akımı sıcaklıklarının 27 °C olması durumunda iklimlendirme sisteminin,
her iki soğutucu akışkan için oldukça yakın soğutma kapasitelerine sahip olduğu görülmektedir. Evaporatör
ve kondenser giriş hava akımı sıcaklıkları arttığında ise R134a’lı sistemin daha büyük soğutma kapasiteleri
verdiği anlaşlmaktadır. Giriş hava akımı sıcaklıklarının 27 °C olması durumunda R134a’lı sistem R1234yf’li
sisteme göre % 1−5 arasında daha büyük soğutma kapasitesi temin ederken 37 °C olması durumunda
R134a’lı sistem R1234yf’li sisteme göre % 9−13 daha büyük soğutma kapasitesi sağlamaktadır.
R1234yf ve R134a kullanan otomobil klima sisteminin kompresör gücünün kompresör devri ile değişimi,
Şekil 2 (b)’de sunulmuştur. Her iki soğutucu akışkan kullanım durumu için de kompresör devri ve evaporatör
ile kondenser giriş hava akımı sıcaklıkları artırıldığında kompresör gücü artmaktadır. Evaporatör ve
kondenser giriş hava akımı sıcaklıklarının 27 °C olması durumunda, R1234yf’li sistemin R134a’lı sisteme
göre % 3−6 arasında daha büyük kompresör gücüne sahip olduğu görülmektedir. Evaporatör ve kondenser
giriş hava akımı sıcaklıklarının 37 °C olması durumunda ise 1600 d/d kompresör devrinden itibaren
R1234yf’lı sistemin R134a’lı sisteme göre daha az kompresör gücü kullandığı anlaşılmaktadır. Özellikle
yüksek devirlerde, R1234yf’li sistemin R134a’lı sisteme göre yaklaşık % 15 daha düşük kompresör gücüne
ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir.

Şekil 2. (a) Soğutma kapasitesinin ve (b) kompresör gücünün kompresör devri ile değişimi
R1234yf ve R134a kullanan otomobil klima sisteminin soğutma tesir katsayısının kompresör devri ile
değişimi, Şekil 3 (a)’da verilmiştir. Her iki soğutucu kullanım durumu için de kompresör devri ile evaporatör
ve kondenser giriş hava akımı sıcaklıkların artması ile STK azalmaktadır. İki durumda da kompresör devriyle
birlikte soğutma kapasitesi artsa da kompresör gücündeki artış oranı soğutma kapasitesindeki artış oranından
daha fazla olduğu için STK’nın devirle birlikte azaldığı anlaşılmaktadır. Özellikle yüksek devirlerde
R1234yf’li sistem daha az güç gerektirse bile bu sistemin soğutma kapasitesi R134a’lı sistemin oldukça
altında olduğundan, R1234yf’li sistemin R134a’lı sisteme göre yaklaşık % 7−12 daha düşük STK’ya sahip
olduğu belirlenmiştir.

Şekil 3. (a) Soğutma tesir katsayısının ve (b) soğutucu akışkan kütlesel debisinin kompresör devri ile değişimi
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Deneysel sistemin soğutma çevriminde dolaşan soğutucu akışkan kütlesel debisinin kompresör devri ile
değişimi, Şekil 3 (b)’de sunulmuştur. Her iki soğutucu akışkan kullanım durumu için de kompresör devri ve
evaporatör ile kondenser giriş hava akımı sıcaklıklarının artması ile çevrimde dolaşan soğutucu akışkan
kütlesel debisi artmaktadır. R1234yf’li sistemde soğutucu akışkan kütlesel debisinin, R134a’lı sisteme göre %
8−18 arasında daha fazla olduğu görülmektedir.
R1234yf ve R134a kullanan otomobil klima sisteminde kompresör çıkışındaki soğutucu akışkan sıcaklığının
kompresör devri ile değişimi, Şekil 4 (a)’da görülmektedir. Kompresör devri ve evaporatör ile kondenser giriş
hava akımı sıcaklıklarının artmasıyla her iki akışkan durumu için de kompresör çıkış sıcaklığı artmaktadır.
R134a’lı sistemin R1234yf’li sisteme göre 4−16°C arasında daha yüksek kompresör çıkış sıcaklıkları verdiği
belirlenmiştir. Özellikle 37 °C hava akımı giriş sıcaklığında, kompresör devrinin artması ile R134a’lı sistemin
kompresör çıkış sıcaklığının R1234yf’li sisteme göre daha fazla artış gösterdiği anlaşılmıştır.

Şekil 4. (a) Soğutucu akışkanın kompresör çıkış sıcaklığının ve (b) evaporatörden çıkan şartlandırılmış hava
akımı sıcaklığının kompresör devri ile değişimi
Deneysel otomobil klima sisteminde evaporatörden çıkan şartlandırılmış hava akımı sıcaklığının kompresör
devri ile değişimi, Şekil 4 (b)’de verilmiştir. Kompresör devrinin artması ile her iki soğutucu akışkan
kullanım durumu için de evaporatör hava akım çıkış sıcaklığı azalmaktadır. Evaporatör ve kondenser giriş
hava akımı sıcaklığı artırıldığında ise evaporatör hava çıkış sıcaklığı yükselmektedir. R134a’lı sistemin
R1234yf’li sisteme göre daha düşük evaporatör hava akımı sıcaklıkları verdiği anlaşılmıştır. Özellikle 37 °C
hava akımı giriş sıcaklığında kompresör devrinin artması ile R134a’lı sistemde dolaşan soğutucu akışkan
debisinin Şekil 3 (b)’de de görüldüğü gibi daha fazla yükselmesi sonucu bu sistemin R1234yf’li sisteme göre
daha düşük şartlandırılmış hava akımı sıcaklığına sahip olduğu görülmektedir.

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada, R134a kullanılan bir otomobil klima sisteminde R134a ve R1234yf soğutucu akışkanlarının
çeşitli çalışma koşulları altında kullanımı deneysel olarak incelenmiştir. Deneysel sistem, otomobil klima
sistemi parçalarına çeşitli mekanik ve elektriksel ölçüm cihazlarının eklenmesiyle laboratuar ortamında
kurulmuştur. R1234yf ve R134a kullanan otomobil klima sisteminin çeşitli performans parametrelerinin
değerleri, hava akımlarının kondenser ve evaporatör girişindeki sıcaklıkları ile kompresör devrinin
fonksiyonu olarak belirlenmiş ve karşılaştırmalı grafikler halinde sunulmuştur. Testler esnasında kondenser
ve evaporatör girişindeki hava akımı sıcaklıkları T kond,hg = 27 °C, T evap,hg = 27 °C ve T kond,hg = 37 °C, T evap,hg =
37 °C olmak üzere iki farklı değerde tutulmuştur. Evaporatör ve kondenser hava akımı sıcaklıklarının 27 °C
olması durumunda kompresör hızı, 800−1600 d/d arasında 200 d/d artışlar ile değiştirilmiştir. Evaporatör ve
kondenser giriş hava akımı sıcaklıkların 37 °C olduğu testlerde ise kompresör hızı, 3000 d/d’ya kadar
çıkarılmıştır. Evaparatör ve kondenserden geçen ortalama hava akımı hızları ise tüm testlerde 3.6 m/s
değerinde tutulmuştur. Çalışmada ulaşılan başlıca sonuçlar, aşağıdaki gibidir.
•

Her iki soğutucu akışkan kullanım durumu için de kompresör devrinin ve evaporatör ile kondenser giriş
hava akımı sıcaklıklarının artması ile soğutma kapasitesinin de arttığı belirlenmiştir. Evaporatör ve
kondenser giriş hava akımı sıcaklıklarının 27 °C olduğu testlerde her iki soğutucu akışkanın birbirine
yakın soğutma kapasiteleri verdiği, ancak evaporatör ve kondenser giriş hava akım sıcaklıklarının 37 °C
olduğu testlerde R134a’lı sistemin daha büyük soğutma kapasitesine sahip olduğu anlaşılmıştır. R134a’lı
sistemin, R1234yf’li sisteme göre evaporatör ve kondenser hava akımı giriş sıcaklıklarına bağlı olarak
yaklaşık % 1−13 arasında daha büyük soğutma kapasitesine sahip olduğu tespit edilmiştir.

•

Her iki soğutucu akışkan kullanım durumu için de kompresör devri ile evaporatör ve kondenser giriş hava
akımı sıcaklıklarının artmasıyla kompresör gücünün de arttığı, 27 °C kondenser ve evaporatör hava akımı
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giriş sıcaklıklarında R1234yf’li sistemin R134a’lı sisteme göre % 3−6 arasında daha büyük kompresör
gücüne ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir. Ancak, evaporatör ve kondenser giriş hava akımı sıcaklığının 37
°C olduğu testlerde yük kompresör hızlarında R1234yf’lı sistemin R134a’lı sisteme göre yaklaşık % 15
daha düşük kompresör gücüne sahip olduğu tespit edilmiştir.
•

Her iki soğutucu akışkan kullanım durumu için de kompresör devri ile evaporatör ve kondenser giriş hava
akımı sıcaklıklarının artmasıyla STK’nın düştüğü ve R1234yf’lı sistemin R134a’lı sisteme göre yaklaşık
% 7−12 arasında daha düşük STK değerleri verdiği belirlenmiştir.

•

Kompresör devri ile evaporatör ve kondenser giriş hava akımı sıcaklıklarının artmasıyla her soğutucu
akışkan kullanım durumu için de çevrimde dolaşan soğutucu akışkan kütlesel debisinin arttığı ve
R1234yf’li sistemde R134a’lı sisteme göre %8−18 arasında daha yüksek soğutucu akışkan debisi
dolaştığı anlaşılmıştır.

•

Kompresör devri ile evaporatör ve kondenser giriş hava akımı sıcaklıkların artmasıyla her soğutucu
akışkan kullanım durumu için de kompresör çıkış sıcaklığının arttığı ve R134a’lı sistemin R1234yf’li
sisteme göre 4−16°C daha yüksek kompresör çıkış sıcaklığına sahip olduğu görülmüştür. Özellikle 37 °C
evaporatör ve kondenser hava akımı giriş sıcaklığında kompresör devrinin artması ile R134a’lı sistemin
kompresör çıkış sıcaklığının R1234yf’li sisteme göre daha fazla artış gösterdiği gözlemlenmiştir.

•

Her iki soğutucu akışkan kullanım durumu için de kompresör devrinin artmasıyla evaporatörden çıkan
şartlandırılmış hava akımı sıcaklığının azaldığı, evaporatör ve kondenser giriş hava akımı sıcaklığı
arttığında ise evaporatör hava çıkış sıcaklığının arttığı görülmüştür. R134a’lı sistemin R1234yf’li sisteme
göre daha düşük evaporatör hava akımı çıkış sıcaklığına sahip olduğu, kompresör devrinin artması ile
R134a’lı sistemin daha düşük şartlandırılmış hava akımı sıcaklıkları verdiği belirlenmiştir..
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Abstract
Nowadays, hand in hand with the developments in technology, various methods have begun to be developed
in the field of communication between people and machines. Given the work done, it seems that voice
communication between machines and people has recently become more important. Especially in this
period where security systems are important in every area, voice recognition systems have become one of
the subjects that are working intensively in this field.
Voice recognition studies are categorized as speech recognition, speaker recognition, identification, and
gender determination within themselves. When examining the processing steps of the voice recognition
process: first, the voice is taken in the appropriate environment and with appropriate equipment, then the
voice is detected, after removing the noise, the necessary filtering is done to detect the beginning and end of
the voice, the voice is compared and the results are evaluated. Obtaining the most accurate and reliable
result by using appropriate methods of all operations to be performed for voice recognition is the most
important element of voice recognition systems. After performing the necessary preliminary actions on the
voice data, the results of voice recognition, in other words, recognition of a security system, are evaluated
using the Support Vector Machines method. 10 voice data from each person who are 4 males and 4 females
in total of 80 voice data were used for this study. As a result of this, Support Vector Machines have
achieved a rate of 86.66% voice recognition for males and 80.18% for females.

Keywords: Voice recognition, speaker recognition, Support vector machines.

1. GİRİŞ
İnsan okumadan ve yazmadan önce konuşarak iletişim kurmaya başlar. Bu nedenle, günlük hayatta insanın en
sık kullandığı iletişim yöntemi konuşmadır. Konuşarak bir kişisel bilgisayara ya da elektronik sistemlere bir
takım işler yaptırmak günümüzde üzerinde çalışılan konulardan birisidir. Güvenilir bir şekilde kullanıcının
konuştuklarını ekrana yazabilen veya kullanıcının konuşarak verdiği emirleri yerine getiren bilgisayarlar, birçok
alanda yapılan işlemleri kolaylaştıracaktır. Bunlara örnek olarak, dikte paketleri (dictation packages), sesli
tarama (voice browsing), telefon üzerinden konuşma tanıma tabanlı otomatik sistemler, görme hareket vb.
engelleri olan insanlara makinelerle iletişimi sağlamak için bir takım alternatifler sunan sistemler verilebilir.
Günümüzdeki diğer bir uygulama ise sesli web tarama sistemleridir. Bu tip sistemlerle doğrudan bir telefon
üzerinden daha önce mümkün olmayan koşullarda web taraması gerçekleştirilmektedir. Konuşma tanıma
alanındaki yaygın uygulamalardan biride telefon üzerinden bankacılık rezervasyon gibi işlemlerdir. Daha önce
telefon tuşları kullanılarak uzun zaman alan işlemler konuşma tanıma tabanlı sistemlerle daha hızlı, ucuz ve
kolay hale getirilmiştir. Yakından tanıdığımız sesli arama yapan cep telefonları, sese duyarlı ev eşyaları daha
*
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önce saydığımız örnekler gibi hayatımızı kolaylaştırmaktadır. Konuşma tanıma alanında yapılan çalışmalara
bakıldığında sistemlerin doğruluğunun artırılması, bağımlılıkların ortadan kaldırılması (konuşmacı, dil,
konuşulan ortam vb.) yönünde olduğu görülmektedir. Doğruluğun artması ve bağımlılıkların ortadan
kalkmasıyla ilerde daha pratik ve önemli sistemlerin ortaya çıkacağı açıktır [1, 2, 3]. Ses tanımayla ilgili
kullanılan pek çok yöntem ve algoritma mevcuttur.
Bu çalışmada Destek Vektör Makineleri ile ses sınıflandırma işlemleri yapılmıştır. Çalışmanın sonunda bu
algoritma ile elde edilen verilerin sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmıştır.
M. Benzeghiba ve arkadaşları [4], konuşma tanımada aksanın, cinsiyetin, yaşın, konuşma tarzının etkilerinin
iklim ve bölgelere göre değişiklik gösterdiğini tespit etmişlerdir. Fabio Valente[5] 2009 yılında konuşma
tanımada sürekli konuşma tanıma ve hiyerarşik konuşma tanıma üzerine yaptığı çalışmasında hiyerarşik
konuşma tanımanın sürekli konuşma tanımaya göre daha verimli olduğunu tespit etmiştir.Wooil Kim ve
Richard M. Stern[6] 2010 yılında yaptıkları çalışmada ses tanımada ses gürültülerini azaltmak için Multi-band
yöntemini araştırmışlardır. Martin Cooke ve arkadaşları[7] 2009 yılında yaptıkları çalışmada ses tanımada arka
plandaki mono sesleri ayırt etme ve temizleme üzerine geliştirilmiş algoritmaları test ederek sonuçlarını
değerlendirmişlerdir.
Yaniv, R. Ve Burshtein 2003 yılında Ses tanıma problemi için bir Geliştirilmiş Dinamik Zaman Uydurma (EDTW) modeli önerdiler [8}. Bu çalışmada ses tanıma problemlerine etkili bir çözüm getirmek üzere Gizli
Markov Modeller (HMMs) için Forward ve Viterbi algoritmaları geliştirildi. Ayrıca Gizli Markov Modeller
için Baum-Welsh kestirim algoritması geliştirildi ve Baum eşitsizliği üzerine kurulu olan bu yeni modelin
model parametrelerinin kestirimi için bir interaktif yöntem elde edildi.
Lin ve Wei 2005 yılında Otomatik duygu tanıma sistemi geliştirdiler [9]. Sistem, duygu tanıma işlevini ses
sinyali ile gerçekleştiriyordu. Çalışmada iki sınıflandırma metodu kullanıldı, bunlar, Gizli Markov Modeller ve
Destek Vektör Makineleriydi. Sistem beş duygusal durumu sınıflandırıyordu, bunlar; öfke, mutluluk, üzüntü,
şaşkınlık ve durağan olma idi. Gizli Markov Model içerisinde 39 adet aday özellik çıkarıldı ve Sıralı Seçim
yöntemi kullanılarak en iyi özellik alt kümesi bulundu. Ardından seçilen özellik alt kümesinin sınıflandırma
performansı Mel Frekansı Cepstrum Katsayıları (MFCC) ile karşılaştırıldı. Destek Vektör Makineleri yöntemi
üzerine kurulu olan metot içerisinde Mel frekansı ölçeği alt bant enerjileri arasındaki farkı ölçen yeni bir vektör
önerildi. Aynı zamanda önerilen vektör kullanılarak En yakın K-komsu sınıflandırıcısının performansı
araştırıldı. ‘Danish’ duygusal konuşma veri tabanı üzerinde cinsiyete bağımlı ve cinsiyetten bağımsız
uygulamalar yapıldı. Destek Vektör Makineleri ve önerilen özellik vektörünün kullanımı ile erkek için %89,4
doğru sınıflandırma oranı; kadın için %93,6 doğru sınıflandırma oranı ve cinsiyetten bağımsız durumlar için de
%88,9 doğru sınıflandırma oranı elde edildi.

2. MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada ses sınıflandırma işlemleri için yöntem olarak Destek Vektör Makinaları kullanılmıştır.

2.1. Destek Vektör Makinaları
Destek Vektör Makinaları (DVM) sınıflandırma yöntemlerinde zaman geçtikçe önem kazanmaktadır. DVM,
iki sınıfı birbirinden ayıran bir düzlem bulmaya çalışır ve bu iki sınıf birbirinden ayrılmış olur ve gruplandırılır.
Şekil 1’de gösterildiği gibi iki sınıf doğrusal olarak birbirlerinden ayrılabilirler[10].

Şekil 1. Destek vektör makinesi [10]

İlk olarak farz, Şekil 2’de görüldüğü üzere iki sınıfın ayrılabilmesi problemi, sınıfların doğrusal olarak bir
birinden ayrılabilmesini ifade eder. Amacımız, iki sınıfı birbirinden ayırmak için en iyi sınır düzlemini
bulmaktır. Bilinmelidir ki, en iyi sınır düzlemi sadece eğitim vektörlerini değil aynı zamanda her sınıftaki
bilinmeyen vektörleri de sınıflandırmalıdır. Vektörlerin istatistiksel dağılımlarını tahmin eden yöntemleri
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kullanan sınıflandırma yöntemleri bazen doğru sonuç vermeyebilir. Çünkü, vektörlerin boyutu çoğunlukla
eğitim vektörlerinin sayısından çok fazladır. [10]

Şekil 2. DVM ile en iyi sınır tespiti [10]

Bu yaklaşımda, en iyi sınır, iki sınıf arasındaki en uzak düzlem olarak kabul edilir. Diğer bir deyişle bu sınır iki
sınıf arasındaki tam orta noktadan geçer. Her sınıfın dağılımı bilinmemesine rağmen bu sınır, sınıfların en iyi
şekilde sınıflandırılmasını sağlar. Çünkü bu sınır her iki sınıfı en iyi ayıran sınır olmaktadır. Bu sınırlara en
yakın olan eğitim vektörleri destek vektörleri adını alırlar[10],[11].
Farz edelimki,

x , vektör uzayında bir vektör olsun. Sınır düzlemi Eşitlik 1 ‘ deki gibi ifade edilebilir:

wT x + b = 0

(1)

x
w burada ağırlık katsayısı vektörüdür. b ise sapma terimidir. i vektörü ile sınır düzlemi arasındaki uzaklık
kenar düzlemi olarak adlandırılır ve Eşitlik 2’deki gibi ifade edilir:

wT xi + b
w

(2)

DVM temelinde, öncelik degiskenini bir özellikle çağırıp, çok boyutlu düzlemde kullanılan niteliğe
dönüştürür. En uygun temsili seçmenin amacı, özellik seçimi olarak bilinir. Özellikler doğru seçilirse iyi
temsiller elde edilerek doğru sonuçlara ulaşılabilir. Bir olayı tanımlayan özellik takımı bir vektör ile çağırılır.
Bundan dolayı DVM modelinin amacı, hedef değişkeninin bir kategorisiyle olayların vektör kümelerini ayıran
optimal askın düzlemi bulmaktır. Aşırı düzlemin yanındaki vektörler destek vektörleridir [10][11].

3. DENEYSEL ÇALIŞMA
Çalışmada 4 bayan 4 erkek olmak üzere 8 kişiye ait 10’ar tane ses kaydı kullanılmıştır. Toplamda 80 adet sesin
kayıt işlemi, gürültü temizleme işlemi, seslerin başlangıç ve bitiş noktalarının tespit edilip kesilmesi işlemleri
stüdyo ortamında hassas ses kayıt cihazları ve profesyonel ses işleme programları ile yapılmıştır. Şekil 3’te ses
kayıtlarına ait örnek grafikler görülmektedir.
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Şekil 3. Ses verilerine ait örnek ses grafikleri.

Daha sonra Destek Vektör Makineleri için kullanılacak eğitim setine ses verilerinin özellik vektörleri
çıkarılmıştır. Özellik vektörlerinin çıkarılması işlemleri için Temel Bileşenler Analizi yönteminden yararlanıldı.
Bu aşamadan sonra Destek Vektör Makinelerinde kullanılacak özellik vektörlerinin eğitimi ve sınıflandırma
işlemlerine geçildi. Bu işlemler için SPSS 16.0 programı kullanıldı. Destek Vektör Makinelerinin sınıflandırma
işleminde daha önce de bahsettiğimiz Radial basis function (RBF) algoritması kullanıldı. 80 adet özellik
vektörü bu algoritma ile eğitilerek teste verileri ile karşılaştırma işlemleri yapıldı. Karşılaştırma işlemlerine ait
doğruluk ve hata oranları tespit edildi.

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Destek Vektör Makinesi için Radial basis function (RBF) algoritmasından elde edilen sonuçlar şu şekildedir.
80 adet özellik vektöründen 50 adedi eğitim seti için kullanılırken 30 adedi ise test verisi olarak kullanıldı.
Eğitim seti için kullanılan 50 ses verisinden 25 tanesi kadın sesine 25 tanesi erkek sesine ait idi. Test verisi için
kullanılan 30 adet ses verisinden 15 tanesi erkek sesine 15 tanesi de kadın sesine ait. Veriler rastgele seçildi.
Elde edilen sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Destek Vektör Makineleri Performans Tablosu.

Tahmin
Örnek

Eğitim

Test

Gözlem

Doğruluk

Erkek

Kadın

Erkek

25

0

100,00%

Kadın

0

25

100,00%

Erkek

13

2

86,66%

Kadın

3

12

Oranı

80,18%

Bu sonuçlara göre erkeklerin kadınlara göre daha yüksek oranda tahmin edildiği görülmektedir. Böyle bir
sonuca varılırken eğitim ve test için kullanılan verilerin oranları da sonucu etkilemektedir.

5. ÖNERİLER
Yapılan çalışmalar sonucunda Destek Vektör Makineleri için yapılan deneysel çalışmaların sonuçlarına
baktığımızda; Destek Vektör Makinelerinin elimizdeki bayan ve erkek seslerine ait veriler için erkeklerde
%86,66 oranında tanıma başarısı gösterdiği, bayanlarda ise %80,18 oranında tanıma başarısı gerçekleştirdiği
görülmektedir. Genel olarak bakıldığında erkek seslerinin tanınmasında daha başarılı olduğu görülmektedir.
Hatalı tahminlerin sebeplerine bakıldığında kullanılan eğitim setindeki verilerin adedi tahmin işlemini doğrudan
etkilemektedir. Eğitim setindeki veriler ne kadar fazla ve sınıf olarak eşit miktarda olursa tahmin işleminin de
doğruluğu artmaktadır. Ayrıca Destek Vektör Makineleri için kullanılan öznitelik vektörlerinin ses verilerinin
özniteliklerini çıkarmada kullanılan lpc, parcor ve cepstrum algoritmalarından elde edilen öznitelik vektörleri
ile test işleminin tekrar yapılması bu yöntemin kullanılabilirliği ile ilgili değerlendirmelerde kolaylık
sağlayacaktır.
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Abstract
Along with evolving technology, work on security systems is increasing. The use of effective security
cameras in crime and in fighting suspicious events has made them a part of our lives. The analysis of the
images obtained from these cameras is one of the subjects studied. Records of images that need to be
constantly monitored, such as vehicle tracking, consume considerable resources both in terms of time and
work. All images must be carefully watched if the same vehicle or similar vehicles need to be identified in
the examinations made without the exact match. In these images, which are followed by human, cause
negative effects like eye fatigue and distraction during analysis. The computer aided analysis methods
used save both manpower and time.
In this work, it is aimed to eliminate the human errors and performance losses for vehicle search and
tracking in the images recorded by the security systems. Content-based image analysis was used to
compare colour, texture and shape. Images are scanned by introducing a similar sample script and the
closest results are shown for the user. When analysing, firstly given in terms of colour, texture and shape
feature map is created. After that each frame in the images is searched for similar results by comparison
with the extracted feature map. Results with a similarity rate of over 80% are shown on the screen.

Keywords: Content-based analysis, video processing, image processing, vehicle detection.

1. GİRİŞ
Suç ve suçlularla mücadele kapsamında video kayıtları sıkça başvurulan kaynaklardandır. Emniyet Genel
Müdürlüğü tarafından kullanılan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) ülke genelindeki birçok
karayolunu izlemekte ve kayıt altına almaktadır. Bu kayıtlar, işlenmeleri ve analizleri sırasında hem insan
hem de makine olarak oldukça fazla kaynak tüketirler. Araçların tespit ve takip edilmesi gibi durumlarda
kayıtların dikkatle izlenmesi gerekir. İnsan tarafından yapılan bu izlemelerde, dikkat dağılması, göz
yorulması gibi durumlar sonuçları olumsuz etkilemektedir. Bu amaçla kullanılan bilgisayar destekli sistemler
iş gücü ve zamandan tasarruf sağlayabilmektedirler.
Bertozzi ve arkadaşları araç tespiti ve doğrulaması için 1997 yılında yaptıkları çalışmada köşe özelliklerini
kullanmışlardır [1]. Yine 1997 yılında Rojas ve Crisman tüm yoldaki renk piksellerinde renk transformasyonu
yöntemi kullanarak, araçların yoldan ayrıştırılarak tespit edilmesine yönelik çalışma yapmışlardır [2]. 1998
yılında Tzomakas ve Seelen, bir aracın altındaki alan gölgesinin, araçların belirlenmesi için kullanışlı
olduğunu ortaya koymuşlardır [3]. Ratan ve arkadaşları 2000 yılında yaptıkları çalışmada araçların tekerlerini
olası araç konumlarını bulmak için özellik olarak belirleyerek, araçları doğrulamak için farklı yoğunluk adlı
bir yöntem kullanmışlardır [4]. Wu ve arkadaşları 2001 yılında yaptıkları çalışmada görüntülerden araç tespiti
için dalgacık dönüşümü ile doku özelliği çıkarmışlardır. Bunun ardından temel bileşen analizi sınıflandırıcı
ile her araç doğrulanmıştır [5]. Bensrhair ve arkadaşları 2002 yılındaki çalışmalarında araç ve engelleri
*1Corresponding author. Tel.: +90-370-433 8200/2169.
E-mail address: eozkaynak@karabuk.edu.tr (E. Özkaynak).
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saptamak için stereo-görüntüleme yöntemlerini ve 3D araç modellerini kullanmışlardır [6]. 2002 yılında Sun
ve arkadaşları farklı dokuları çıkarmak için Gabor filtresi kullanmış ve daha sonra destek vektör makineleri
sınıflandırıcısını kullanarak araçları tespit etmişlerdir [7]. Dokulara ek olarak simetri, araç tespitinde
kullanılan diğer önemli bir özelliktir [8]. 2004 yılında Broggi ve arkadaşları araç tespitinde yüksek dikey
simetri alanlarını aramak için bir algılama sistemi tanımlamıştır [9]. Duman ve Akar, 2013 yılında yaptıkları
çalışmada, hareketli araçların sınıflandırılmasını amaçlayarak parça çıkarımı yapmışlar ve belirlenen
özellikleri destek vektör makineleri ile sınıflandırmışlardır [10]. Karaimer ve Bactanlar, 2014 yılında
yaptıkları çalışmada panoramik görüntülerde araç tespiti üzerinde çalışmışlardır [11].
İçerik tabanlı görüntü erişimi ile ilgili çalışmalara bakıldığında 1970’lerden itibaren pek çok çalışma
gerçekleştirilmiştir [12]. Yapılan çalışmalara bakıldığında, bu çalışmaların plaka tanımlama, bir şeklin
görüntülerden çıkarılması, yüz tanıma gibi çalışmalar olduğu görülmektedir. Yapılmış olan çalışmalarda çok
çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemler şablon eşleme, öznitelik çıkarımı ve bu uygulamaların birlikte
kullanımı olarak karşımıza çıkmaktadır [13] . Ding ve arkadaşları 2001 yılında yaptıkları çalışmada eşlenecek
görüntülerdeki benzer alanları kullanarak, açısal ve yönsel farklar ile şablon bir görüntü elde etmiş böylece
aynı görüntüyü bir başka görüntüde konumlandırmışlardır [14]. Kekre ve arkadaşları 2010 yılında renk
ortalama tabanlı tekniklerle görüntü içerik sorgulamasını gerçekleştirmiştir [15]. Yine 2010 yılında yapılan
bir başka çalışmada, Dubey ve arkadaşları renk momenti, renk histogramı ve doku gibi alışıldık özelliklerden
farklı olarak kenar histogramı adı verilen yeni bir öznitelik çıkarım algoritması kullanmışlardır [16]. Aynı yıl
Singh ve arkadaşları yaptıkları çalışmada görüntülerde bulunan donuk yüzeylerin iyileştirilerek bir içerik
tabanlı görüntü eşleme sistemi tasarlanabileceğini ortaya koymuşlardır [17]. 2011 yılında Shu ve Wu şeklin
sınır noktalarının dağılım histogramını kullanarak iki boyutlu şekillerin eşleştirilebileceğini çalışmalarında
göstermişlerdir [18]. Wang ve arkadaşları 2011 yılında renk, doku ve şekil bilgisini birleştirerek daha verimli
görüntü erişimi elde etmişlerdir [19]. Karhan ve Ergen 2015 yılında yaptıkları çalışmada, tıbbi görüntüler
üzerinde içerik tabanlı sınıflandırma yapmışlar. Yaptıkları çalışmada, görüntülere ön işlem uyguladıktan
sonra, öz nitelik çıkarımı yapılmış ve K en yakın komşu algoritması ile sınıflandırma yapmışlardır [20].
Bu çalışmada, güvenlik sistemleri tarafından kaydedilen görüntülerde araç arama ve aranan özelliklerdeki
araçların tespit edilmesi amaçlanmıştır. İçerik tabanlı görüntü analizi yapılarak, tüm araçların tespit edilmesi,
renk ve şekil olarak araçların tespit sınıflandırılması alt amaçlardandır. Belirlenen renkteki araca ait herhangi
bir şablon görüntüye göre analiz yapılarak benzer renk ve dokudaki araçlar tespit edilmeye çalışılmıştır.
Çalışma sonucunda, araçların tespit edilmesi ve renk özelliklerine göre sınıflandırılmasında başarı elde
edilmiştir. Bu başarı beyaz, siyah, sarı, yeşil gibi renklerde daha yüksek iken birbirine yakın profil çizen
füme, bordo gibi renklerde düşmüştür.

2. MATERYAL VE METOT
Görüntü işleme süreci, sayısal görüntü işlemcileri veya bilgisayarlar aracılığı ile yapılmaktadır. Bu süreç,
genelde ön işleme aşamaları ve analiz aşaması olarak ikiye ayrılır. Bu bölümde kullanılan materyalin
oluşturulması, ön işlem aşamaları ve analiz aşamasından bahsedilmiştir.

2.1. Materyal
Yapılan çalışmada, kaydedilmiş görüntüler, şablon görüntüler ve analiz yapılan bilgisayar materyal olarak
kullanılmıştır.

2.1.1. Görüntünün Elde Edilmesi
Analiz için kullanılan görüntü Karabük-Safranbolu arasındaki üç şeritli bölünmüş yol üzerinde herhangi bir
ön hazırlık yapılmadan öğle saatlerinde kaydedilmiştir. Kayıt alınırken havanın açık ve güneşin olduğu bir
zaman dilimi seçilmiştir. Görüntü kaydı için hafıza kartına kayıt yapabilen amatör el kamerası kullanılmıştır.
Alınan görüntü iki farklı çözünürlükte işlenmiştir. 640X360 ve 1920X1080 çözünürlüğünde ve saniyede 25
kare (FPS) olarak elde edilen görüntünün, kayıt süresi yaklaşık 20 dakika olarak belirlenmiştir.

2.1.2. Analiz İçin Kullanılan Bilgisayar
Ön işlemler ve analiz için diz üstü tipinde bir bilgisayar kullanılmıştır. Kullanılan bilgisayar Intel i3 tipi
işlemciye ve 4 GB ön belleğe sahiptir. Özellikle gerçek zamanlı görüntülerin işlenmesinde kullanılan
bilgisayarın önemi artmaktadır. Tüm yazılımlar C# programlama dili ile Visual Studio 2015 platformu
üzerinde oluşturulmuştur.

2.2. Metot
Bu bölümde yapılan çalışmaya ait kullanılan yöntemler verilmiştir. Ön işleme aşaması ve analiz aşaması
olarak ikiye bölünmüştür.
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2.2.1. Ön İşlem Aşamaları
Görüntü analizi yapılmadan önce görüntü üzerinde var olan istenmeyen gürültülerin temizlenmesi gerekir.
Görüntünün analize hazır hale getirilmesi için sırasıyla, fark eşiklemesi, aşındırma, genişletme, boşluk
doldurma ve parça filtresi uygulanmıştır.
Görüntü üzerinde analiz yapabilmek için görüntünün olabildiğince basitleştirilmesi gerekir. Eşikleme,
görüntüde yer alan nesneleri ön plan ve arka plan olarak ayıran ve görüntüden çıkaran bir yöntemdir [21].
Fark eşiklemesi ise, özellikle hareketli alanlardaki nesnelerin tespiti için kullanılan bir eşikleme yöntemidir.
Bu yöntemde şablon bir görüntü seçilir ve ana görüntü bu şablona göre eşiklenir. Yapılan çalışmada, yolun
boş olduğu bir görüntü şablon görüntüsü olarak seçilmiştir ve diğer tüm hareketli araçlar bu şablona göre
eşiklenerek arka plandan ayrılmışlardır (Şekil 1).

Şekil 1. Orijinal görüntü (solda), fark eşiklemesi yapılmış görüntü (sağda).

Eşikleme yapılarak ikili görüntü haline getirilen görüntüler üzerinde yol çizgileri, refüj ayrıntıları gibi
istenmeyen gürültüler kalmıştır. Bu gürültülerin yok edilmesi amacıyla, görüntülere aşındırma ve genişleme
uygulanmıştır. Aşındırma, görüntüdeki küçük nesnelerin temizlenmesi için kullanılan morfolojik yöntemdir.
Ancak aşındırma sonrası görüntüde kalan nesnelerde küçülmektedir. Bu olumsuzluğun yok edilmesi için
aşındırma sonrası genişletme işlemi uygulanmıştır. Genişletme, belirgin olmayan nesnelerin
belirginleştirilmesinde ve birbirine yakın nesnelerin birleştirilmesinde sıkça kullanılan bir yöntemdir.
Aşındırma ve genişletme işleminden sonra görüntüde araçlar kalmıştır (Şekil 2).

Şekil 2. Orijinal görüntü (solda), aşındırma ve genişletme yapılmış görüntü (sağda).

Elde edilen araç görüntülerinde boşluklar ortaya çıkmıştır, Bu boşlukların doldurulması için boşluk doldurma
yöntemi kullanılır. Ön işlem aşamalarının sonunda ise, parça filtresi kullanılmıştır. Parça filtresi, görüntü
üzerinde kalan nesnelerin konumu, boyutları gibi özelliklerini elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Parça
filtresi ile aynı anda farklı şeritlerden yan yana geçen araçlar olsa dahi ayrı nesne olarak algılanmaları
sağlanmıştır.

2.2.2. Analiz Aşaması
Ön işlem aşamasında elde edilen ikili görüntülerde yer alan nesneler, orijinal görüntü üzerinde maskelenerek
araçların renkli görüntüleri elde edilmiştir. Elde edilen araç görüntüleri kırmızı, yeşil ve mavi renklerin
bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu renklerin her birisi sekiz bit ile ifade edilmektedir. Dolayısıyla oluşan renk
24 bit yer kaplamaktadır. Piksellerdeki renk bileşenlerinin değerini tutan bu sekiz bit, değerli bitler ve daha az
değerli bitler olarak ikiye ayrılır. En soldaki iki bit en değerli bit olarak ifade edilir ve pikselin rengi hakkında
bilgi verir. Kalan altı bit ise daha çok parlaklık hakkında bilgi veren bitlerdir.Böylelikle en soldaki iki bit
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kullanılarak pikselin rengi hakkında bilgi sahibi olunabilir. Özellikle içerik tabanlı görüntü erişimi
çalışmalarında kullanılan bu normalizasyon yöntemine 64-bin histogram adı verilir [22], [23].Yapılan
çalışmada bu yöntem kullanılmıştır. Böylece 24 bit olan görüntüler 6 bit seviyesine indirgenmiştir. Bu şekilde
şablon görüntüsünün histogramı en başta alınarak saklanır. Daha sonra görüntüde yakalanan her bir nesnenin
histogramı hesaplanır. Şablon görüntüsünün histogramı ile görüntüde yakalanan nesnelerin histogramları
arasında Eşitlik 1’deki gibi Manhattan uzaklığı hesaplanarak yakınlık ve benzeşim aranır. Hesaplanan uzaklık
sıfıra yakınlaştıkça benzerlik ve benzeşim artarken, sıfırdan uzaklaştıkça azalmaktadır.

(1)

Oluşturulan yazılım ile yoldan geçen araçların sayımı yapılmıştır. Renk, doku ve şekle göre içerik tabanlı
erişim yapılmış ve araçlar minibüs, otobüs, kamyon gibi büyük sınıf araçlar ve otomobil, motosiklet gibi
küçük sınıf araçlar olarak sınıflandırılmıştır. Verilen şablona benzeyen ilk beş aracı içeren kare ekrana
verilmiş ve kalan benzerler görüntü dosyası olarak kaydedilmiştir (Şekil 3). Akan görüntü üzerinde yapılan
çalışmalarda herhangi bir kayıp ve gecikme yaşanmamıştır.

Şekil 3. Yazılının ara yüz görüntüsü.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Çalışma, görüntü işleme süresi, yoldan geçen araçların sayımı, renk ve dokuya göre sınıflandırma, büyükküçük araç olarak sınıflandırma olmak üzere dört farklı şekilde test edilmiş ve sonuçları yayınlanmıştır.

3.1.1. Çalışma Süresi
Alınan görüntüler düşük kalite ve yüksek kalite olmak üzere iki çözünürlük olarak kaydedilmiştir. Yapılan
optimizasyon ve normalizasyon işlerinden sonra yüksek çözünürlükteki görüntüde dahi herhangi takılma
olmadan sonuç alınmıştır. Böylece akan gerçek zamanlı görüntülerde kullanılabileceği söylenilebilir. İşlem
süresi performansına ilişkin veriler Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo1. Görüntü işleme performans tablosu.

Çözünürlük

Optimizasyon sonrası 1
saniyelik görüntü işlem
süresi

Araç bulunan
görüntüler için
harcanan süre

640X360 25 FPS

65 milisaniye

26 milisaniye

1920X1080 25 FPS

255 milisaniye

102 milisaniye

3.1.2. Araç Sayımı
Test için kaydedilen görüntü üzerinde elle yapılan araç sayımında 186 adet araç sayılmıştır. Yazılım
tarafından yapılan sayımda ise 184 araç tespit edilmiştir. Böylece yazılımın araç tespiti ve geçen araçları
sayma performansı % 98,9 olarak hesaplanmıştır.

3.1.3. Renk ve Doku Sınıflandırması
Tespit edilen araçların büyük çoğunluğu beyaz ve gri araçlardan oluşmaktadır. Sarı, yeşil gibi kolay ayırt
edilebilen renkteki araç sayısı oranı çok daha azdır. Araçların renklerine göre yapılan sınıflandırma oranları
Tablo 2’de verilmiştir. Alınan görüntü süresi içerisinde yedi farklı araç rengi tespit edilmiştir.
Tablo2. Renge göre yapılan sınıflandırma sonuçları.

Renk

Elle yapılan sayım

Yazılım tarafından yapılan sayım

Başarı oranı

Sarı

8

8

% 100

Yeşil

5

4

% 80

Beyaz

69

58

% 84,05

Gri

52

43

% 82,69

Siyah

24

20

% 83,33

Bordo

12

7

% 58,33

Füme

16

7

% 43,75

Tablo incelendiğinde sarı renk en yüksek yüzdeyi alırken bordo ve füme daha düşük başarı oranı vermiştir.
Bunun nedeni araçların gölgelerinin bu renklere benzemesi, açılır tavanı olan araçların renk baskınlığının
değişmesi, asfalt rengine yakın renk olması sayılabilir. Ayrıca bu renkler güneş ışığını yansıttığında siyah
renge çok benzediği için birçoğu siyah renk olarak sınıflandırılmıştır. Araçların gölgeleri siyah olarak
algılandığı için sınıflandırma yaparken analiz dışı bırakılması gerekmektedir. Kapalı havalarda alınan
görüntüde böyle bir ihtiyaç olmayacaktır. Ayrıca havanın kapalı olup olmaması, güneşin açısı, karanlık ortam
gibi etkenler çalışmanın performansını doğrudan etkileyecektir.

3.1.4. Boyut Sınıflandırması
Test görüntüsündeki 186 aracın 17 tanesi minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon gibi büyük ebatlı araçlardan
oluşmaktadır. Kalan 169 tanesi ise motosiklet, otomobil gibi daha küçük ebatlı araçlardan oluşmaktadır.
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Yazılım tarafından yapılan sınıflandırmada, 17 büyük ebatlı araçtan 14 tanesi doğru olarak tespit edilmiştir.
Bu duruma göre araçları şekil ve boyutlarına göre sınıflandırma başarısı % 82,35 olarak hesaplanmıştır.

4. ÖNERİLER
Araçların üzerine düşen güneş ışınlarının oluşturduğu parlak alanlara rağmen renk tabanlı sınıflandırmada
tatmin edici başarı sağlanmıştır. Kapalı havalarda gölge ve kaporta parlamaları gibi olumsuz etkenler
olmayacağı için başarı oranı artabilir. Güneş ışınlarının daha yatay geldiği sabah ve akşam saatlerinde ise
gölge daha fazla olacağı için sonuçlar olumsuz etkilenebilir.
Kullanılan kameranın FPS oranı düşük olduğu için video, kareler olarak ayrıldığında araç görüntülerinde
titremeler tespit edilmiştir. Bu titremelerde performansı doğrudan etkileyen unsurlardandır. FPS değeri daha
yüksek kameralarla alınan görüntülerde başarı oranının artması beklenmektedir.
Yapılan çalışmanın, güvenlik sistemlerinde yapılan araç analizleri için kullanılabilecek yardımcı bir alternatif
olduğu düşünülmektedir. Sonraki çalışmalarda, farklı hava koşulları ve daha farklı sınıflandırma kıstaslarının
araştırılması planlanmaktadır.
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Abstract
With the rapid growth of the human population, people's consumption needs and energy usage are also
increasing rapidly. Today, fossil-based energy sources (e.g. oil, coal) are the most common type of
energy used to meet the energy needs of mankind. Fossil-based energy sources, which have a great
advantage with price value, have serious environmental and social issues such as global warming,
climate change, drought, and migration. Humanity has turned to the nonrenewable alternative energy
sources against the fossil based energy sources. Renewable energy sources (e.g. wind, sun, hydroelectric)
are the most important alternative energy sources as an alternative to the fossil fuels. The sun that is
ultimate and the source of all kinds of energy (except tidal and geothermal) on earth is the most
important renewable energy source. Direct and indirect energy production technologies (PV, CSP) are
used to obtain energy from the sun as heat and electricity. Solar radiation that is emitted from the sun
must be captured at the highest level in order to achieve the highest energy for these systems.
Uncertainties in extraterrestrial, atmospheric and terrestrial ambiance make it difficult to calculate the
amount of energy to be obtained from solar energy systems. In this study, fuzzy-based calculation method
is generated to make more realistic solar radiation calculations in solar energy systems where solar
radiation is augmented with reflective surfaces. Thus, the more realistic energy production values of
solar energy systems with reflective surface are obtained and more accurate solar energy installation
policies are developed.
Keywords: Solar energy, reflective surface, fuzzy logic.

INTRODUCTION
The increase in the world population leads to an increase in consumption and production trends. These trends
also lead to increased energy use and energy demand. Fossil based energy sources such as petroleum, coal,
natural gas are used as primary energy sources to meet the increasing energy demand. Fossil-based energy
sources have significant advantages such as price and easy energy transport. However, the exhaustion of
fossil fuels and its damage to the environment are seen as significant disadvantages[1]. The accumulation of
CO2 released after the use of fossil fuels causes the greenhouse effect in the atmosphere. Global warming and
climate changes stemming from the greenhouse effect cause environmental, economic and social losses on a
global scale. These disadvantages have led to the development of alternative energy sources against fossil
based energy sources. Renewable energy sources (e.g. solar, wind, hydro) are the most important alternative
energy sources emerging against fossil fuels[1]. Renewable energy sources have an inexhaustible feature and
have the ability to constantly renew themselves. Solar which is the main source of renewable and nonrenewable energies (except tidal and geothermal) on earth is used in direct and indirect energy production.
Although solar energy systems are designed to benefit from solar radiation at the highest level;
extraterrestrial, atmospheric and terrestrial uncertainties, attenuant and additive factors prevent to calculate
the exact amount of energy. The solar system should be installed in the correct position and structure in order
*
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to benefit from the solar power system with the highest initial cost[2]. Therefore, the solar radiation values
reaching the earth’s surface and the solar energy system must be defined and computed correctly. In this
study, we focus on estimating the solar radiation values reaching the reflective surfaces in consideration of
the extraterrestrial, atmospheric, and terrestrial uncertainties. Incorporating uncertainties into the calculations
with fuzzy logic method gives more realistic solar radiation values for solar energy systems[3]. Thus,
directors and investors are directed in the right installation of solar power systems with high initial
investment.
In the second section of the study, fuzzy logic and fuzzy based calculation methods are explained. The
uncertainties are defined by triangular fuzzy numbers and included in solar radiation calculations. The
attenuation factors which are based on extraterrestrial, atmospheric and terrestrial features and reduce solar
irradiance are mentioned in the third section. Attenuation factors also have to be explained on the basis of
fuzzy logic, since they are based on uncertain situations. This section also includes the methods for
calculating solar irradiance for reflective surface systems designed to enhance solar energy efficiency. In the
fourth section, fuzzy logic based solar irradiance estimation method is explained for reflective surfaces. Also
in this section, the application of the developed fuzzy logic based estimation method is carried out for Turkey.
In the conclusion section, the fuzzy logic based solar radiation estimation method developed for reflective
solar systems is generally evaluated and the study is terminated by comparing the application values with
actual values.

FUZZY LOGIC
The "Fuzzy Logic" introduced by Zadeh in 1965 to the world of science was developed to evaluate uncertain
definitions or linguistic expressions[4]. In particular, fuzzy logic is used to describe uncertain situations and
personal assessment that cannot be identified with two results (e.g. 0/1, true/false, hot/cold). Situations
defined as belonging {0,1} in the classical set theory (Eq.1) are described in the [0,1] interval in the fuzzy set
theory (Eq.2). A fuzzy set 𝐴𝐴̅ in the universal set X is defined with ordered pairs[5{Ross, 2009 #198]}.
(1)

,
The membership value of the fuzzy set
of fuzzy sets are as follows[6].
•
•
•
•

(2)
and

are shown as

,

and standard operations

complement,
union,
intersection,
arithmetic operations:
(3)
(4)
(5)

(6)
where

expresses the smallest value and

expresses the highest value.

The fuzzy numbers which are very important for fuzzy systems are usually found in triangular shaped or
trapezoidal shaped fuzzy numbers in applications (Fig. 1)[7].

Fig. 1. Triangular ( ) and trapezoidal ( ) fuzzy numbers that represent approximately 3 and 5 respectively.
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The triangular fuzzy number
and in the base
defined as (Fig. 2);

is defined by three numbers (
range and is represented by

) with the top of the triangle
. Membership function of is

(7)

Fig. 2. Sample triangular membership shape and membership function.

and
are two triangular fuzzy numbers (TFNs) and artihmetic operations
in the TFNs can be defined as follows[7];
(8)
(9)
Approximation for multiplication and division operations;
(10)
(11)
where

and

are positive TFNs.

In this study, fuzzy logic is used to calculate the solar radiation values falling on the solar system with
reflective surface. Atmospheric and terrestrial uncertainties should be defined by fuzzy numbers and
arithmetic operations must be performed with fuzzy operations. Thus, more realistic results are obtained that
include uncertainty and vagueness in calculations.

3. SOLAR RADIATION ESTIMATION
Solar radiation is an important factor in determining the energy generated by solar energy systems.
Technological developments have increased the efficiency of solar energy systems and ensured ease of use in
all conditions. However, the development of solar energy systems in the right place and condition depends on
obtaining accurate and detailed knowledge of solar radiation values. Therefore, a more realistic calculation
method that takes into account uncertainty factors needs to be developed for use in solar energy systems. In
this section, the attenuation and augmentation factors that determine solar energy efficiency are explained and
their calculation methods are mentioned.

3.1. Attenuation of solar irradiance
i. Extraterrestrial factors
The uncertainty in spatial solar radiation stems from the variability in the fusion reactions in the sun and the
variability in distance between Earth and the Sun. These variations cause the "solar constant" value, which
reaches the outer surface of the earth and is used by solar radiation calculations, to be uncertain. The solar
constant ( ) is defined as the amount of solar energy that reaches a unit surface area per unit time outside
the atmosphere at the average Earth-Sun distance. Despite the different measurement techniques applied with
the development of the technology, there is no specific solar constant value measured such as 1353
with
error, 1373
with a
error, and 1367
with
error. The value of the solar
radiation reaching the outside of the atmosphere (
) at any moment between sunrise and sunset is
calculated as follows[2];

2447

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17),19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
(12)
where refers to the nth day of the year. The calculation of solar radiation value reaching the outside of the
atmosphere (
) is the starting step in determining the solar radiation values reaching the earth surface and
available in solar energy systems.
ii. Atmospheric factors
Solar radiation entering the atmosphere is affected by two factors; atmospheric scattering and atmospheric
absorption. These factors cause the reduction of solar radiation and reduce the use of solar energy in the
Earth’s surface[2, 8].
•

Scattering

The scattering of solar radiation as it passes through the atmosphere is caused by the interaction of the sun's
rays with air molecules, water vapor, water droplets and dust. The degree of scattering depends on the
number of particles and the size of the particles that the sun's rays pass through. The length of the path
through which solar radiation passes through air molecules in the atmosphere is defined as "air mass". The
water and dust particles encountered by sunlight depend on the air mass and the amount of dust and humidity
(depending on time and location) in the atmosphere. The air molecules are very small relative to the
wavelength of the solar radiation and scattering occurs according to the Rayleigh theory. In this case the
scattering coefficient varies depending on the wavelength ( ) as
. If the particles of dust and water in the
atmosphere come together and bring the particles into a larger size in an indefinite time and location, it is
difficult to explain the scattering by the Rayleigh scattering. This problem was solved by defining the
transmission coefficients based on the wavelength (Moon, 1940) and Angstrom's turbidity equation. The
atmospheric transmission equation based on Angstrom's turbidity equation for aerosols is defined as;
(13)
where is Angstrom's turbidity coefficient (
); is wavelength exponent (general used value is
1.3);
is wavelength ( ) and
isairmass.
and
change with time according to the change of
atmospheric conditions. The time-dependent change of atmospheric conditions causes a significant
uncertainty in the determination of solar radiation values reaching the Earth’s surface.
•

Absorption

The atmospheric ozone layer, water vapor and carbon dioxide are the main causes of solar radiation
absorption in the atmosphere. Atmospheric absorption differs depending on the layer properties of the
atmosphere and the wavelength. The constantly changing environmental and climatic conditions over time
cause the atmosphere content to change constantly. In this case, the calculation of the rate of atmospheric
absorption and the decreasing solar radiation value becomes uncertain.
Normal solar radiation coming into the earth's atmosphere has spectral distribution. X-rays and other very
short-wave radiation from the solar spectrum are absorbed by the nitrogen, oxygen and other atmospheric
components in the ionosphere. Most of the ultraviolet light is absorbed by ozone. In addition, the strong
absorption by CO2 indicates that solar energy reaches the earth in very small quantities. This leads to
consideration of wavelength radiation values between 0.29 and 2.5 μm for terrestrial applications of solar
energy (Fig. 3).

Fig. 3. Rayleigh scattering with air molecules on the spectral distribution of direct radiation, and the effects of absorption
by O3, H2O and CO2 on β = 0 and 2 cm impression for sedimented water (w) atmosphere [9].

2448

Fuzzy Logic Based Solar Radiation Calculation Method for Reflective Surface / V. Coban, S.C. Onar
Scattering and absorption effects in the atmosphere change temporally with atmospheric conditions and air
mass changes. Defining the standard clear sky and calculating the hourly and daily radiation to be obtained on
a horizontal surface under these standard conditions is an important step in the calculation process [10].
Atmospheric transmittance for beam radiation,

;

and

(14)
(15)

For the standard atmosphere of 23 km visibility, a0, a1 and k constants are derived from
for altitudes less than 2.5 km.

and

given

(16)
(17)
(18)
where
is direct radiation and is altitude of the observer. Correction factors are applied to
and
to allow changes in climate types. Correction factors
,
ve
are given in the
table below (Table 1).
Table 1. Correction factors for climate varieties [10].
Climate Type
Tropical
Mid-latitude summer
Sub-arctic
Mid-latitude winter

0.95
0.97
0.99
1.03

0.98
0.99
0.99
1.01

1.02
1.02
1.01
1.00

The transition value of the direct radiation from the standard atmosphere is determined for zenith angle and
for each height up to 2.5 km[9, 11].
•

Horizontal direct radiation for clear sky at hourly intervals.
(19)

•

Horizontal diffuse radiation for clear sky at hourly intervals.
(20)

•

Hourly total radiation in the horizontal plane;
(21)

Atmospheric scattering and absorption effects are included in the solar radiation calculations with
atmospheric permeability. Uncertainties arising from changes in atmospheric conditions should be included in
the calculations methods by right defined transmission coefficients (
).
iii. Terrestrial factors
The design and installation of solar energy systems is developed to get the highest solar radiation and produce
the highest solar energy. Nonetheless, some attenuation and augmentation factors on the earth change the
amount of energy obtained from the solar energy system by affecting the amount of solar radiation.
Terrestrial factors such as the shadows of trees, buildings or energy system equipment and the covering of the
sky with fire or industrial gases prevent solar radiation reaching the solar energy system (Fig. 4).

Fig. 4. Terrestrial attenuation factors[12, 13].

The sun's rays passing through the atmosphere and reaching the earth are exposed to uncertain terrestrial
effects. The uncertain terrestrial factors prevent the determination of the solar light reaching the solar energy
system and the calculation of the energy amount obtained from the energy system. Therefore, a coefficient
similar to the atmospheric transmissions should be determined and included in the calculations to include
these uncertainties. There is also an augmentation feature of the Erath’s surface (albedo) with terrestrial
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attenuation factors (normal 0.2, reflections of snow and high slope surfaces 0.6-0.7). The surface
augmentation feature stem from the surface reflectivity property whose value changes seasonally.

3.2. Reflective Surfaces in solar systems
Solar rays exposed to atmospheric, atmospheric and terrestrial factors reach the solar energy system with low
energy potential. Different designs are used to transform the low potency of solar energy to the highest
efficiency radiation form (parabolic trough collector, power tower and heliostats, dish stirling engine, linear
fresnel collector). This section describes the methods of increasing solar radiation on the solar energy systems
by using planar reflectors. The method applied in this section is similar to ground reflection calculation
applications[9, 11, 14].
The two intersecting planes are defined by the receiving surface and the reflective surface . The angle
between layers is . If the reflector is horizontal, it is defined as
, but the systems are not
limited to horizontal reflectors. The profile length is defined as (Fig. 5).

Fig. 5. The geometrical relationship between the energy receiving surface ( ), the reflecting surface ( ) and their section.

The reflection equations of isotropic diffuse solar radiation in the horizontal reflector system (hourly,
daily, ) are as follows.

;

(22)
(23)
where
,
and
are view factors to the sky, reflector and ground respectively. The total radiation
reflected from the reflector r surface
with the simplification of the formulation to the surface c of the
collector
field is as follows:
(24)
,

,

(25)

,

(26)

where
is the reflection coefficient of the reflective surface,
is an average angle of incedent and
is the
zenith angle. These equations also include uncertain since the direct and diffuse solar radiation reaching to the
reflective surface is uncertain and vague. As the reflective surface structure is also influenced by ambient
conditions, the defined reflection coefficient also contains uncertainty.

4. FUZZY LOGIC BASED SOLAR IRRADIANCE ESTIMATION
Uncertainties arising from extraterrestrial, atmospheric, terrestrial, and reflective surface structures cause
incorrect determination of solar radiation values reaching the solar energy system. These uncertainties cause
inefficient design and installation of solar energy systems. Therefore, these uncertainties should be accounted
for in order to more accurately identify the energy potential of reflective solar energy systems. Uncertainties
are included in the calculations with the fuzzy logic based estimation method in order to obtain more realistic
potential values of solar energy. The steps of the fuzzy logic-based calculation method developed to
determine the solar energy potential in the reflective surface are as follows:
i.

Extraterrestrial radiation on the atmosphere,
(27)

ii.

Hourly direct and diffuse solar energy values reaching the earth with atmospheric transmission in
clear sky,
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(28)
(29)
and

(30)
(31)

iii.

Inclusion of terrestrial uncertainties in the calculation method,
(32)

iv.

Augmenting the solar energy potential by the effect of the reflective surface,
(33)

v.

Total radiation reaching the reflective solar energy system.
(34)

The general calculation steps are explained in the above equations and the incorporation of the uncertainties
into the calculation process is shown by fuzzy operations. The developed method is applied to three different
climatic regions of Turkey and the results are evaluated comparatively.
Application for Turkey
In this application, the solar energy potentials of the solar energy system with reflective surface are calculated
for the Marmara regions of Turkey (Istanbul). Uncertainties based on extraterrestrial, atmospheric, terrestrial,
and reflective surfaces are included in the calculation method with fuzzy logic based operations. The default
reflective surface values in the application are as follows;
. Firstly,
the direct and diffuse hourly solar radiation values reaching the Earth’s surface are calculated by considering
the uncertainty factors. Direct and diffuse solar radiation values reaching the solar energy system reflect the
usable energy potential. Furthermore, direct and scattered solar radiation reaching the collector surface from
the reflective surface causes an increase in the total solar energy potential. Although the reflective surfaces
provide a very low contribution to the total energy potential, optimal results can be obtained by changing the
properties of the reflective surface. The correct definition of the reflection coefficient of the reflective surface
and the correct expression of this coefficient with a fuzzy number is very important for the estimation step.
Table 2.Sample (December) daily clear-sky (
December
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6.716
6.653
6.593
6.536
6.481
6.428
6.381
6.335
6.293
6.253

0.438
0.434
0.430
0.426
0.422
0.419
0.416
0.413
0.410
0.407

December
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

) and reflected (
6.216
6.184
6.153
6.125
6.102
6.082
6.063
6.049
6.038
6.030

0.405
0.402
0.400
0.398
0.397
0.396
0.394
0.393
0.393
0.392

December
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

) solar radiation values.
6.023
6.021
6.022
6.026
6.035
6.046
6.059
6.075
6.097
6.119
6.146

0.392
0.392
0.392
0.392
0.392
0.393
0.394
0.395
0.397
0.398
0.400

The low contribution of the reflective surface to total radiation is clearly visible in the daily evaluation for
December (Table 2). The difference between daily values is mainly due to the change of the earth's position
relative to the sun. The difference between the monthly total values also results from a similar situation
(Table 3).
Table 3. Monthly (

) and total annual solar radiation values.
Istanbul, Monthly Average Radiation (

Months
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

220.10
290.20
467.61
594.96
720.64
739.43
743.88
641.06
526.60
367.52
250.67
192.38
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14.42
19.83
35.46
52.79
75.47
85.25
82.31
61.31
42.44
26.10
16.60
12.52

)
Total
234.52
310.03
503.06
647.75
796.11
824.68
826.19
702.37
569.04
393.62
267.27
204.90
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Annual Total (
Annual Total (

)
)

5755.04

524.50

6279.53

1598.62

145.69

1744.31

Approximate results are obtained when the estimated total solar radiation values for the reflective surface
systems are compared with the terrestrial measurement values. Thus, the developed estimation method
emerges as an important alternative to high costly terrestrial measurement devices. Investments in solar
energy systems can be more accurately directed with the development of the more realistic estimation
methods,

5.

CONCLUSION

The environmental, economic and social disadvantages of fossil fuels have led the world to look for the
alternative energy sources. Renewable energy sources are emerging as the most important alternative energy
source. Sun which is the main source of all other renewable and fossil energies (except tidal and geothermal)
is the most important renewable energy source. Solar power systems with high initial costs should be
correctly designed and installed in the right place. Therefore, solar radiation potential should be estimated to
take into account uncertainties. This study deals with the fuzzy logic based estimation of the energy potential
for reflective surface solar energy systems. More realistic results are obtained considering the uncertainties in
this developed model. The results obtained from the application of the developed model for Turkey (Istanbul)
are compared with the solar energy potential map of Turkey (GEPA)[15]. It is seen that the estimation results
obtained are consistent with the terrestrial measurement values. Since extraterrestrial, atmospheric, and
terrestrial uncertainties are inexcusable and unidentifiable, there is great difficulty in predicting the solar
energy potential for energy systems. In future studies it is suggested that these uncertainties be elaborated and
participate in calculations based on fuzzy logic. Thus, suitable locations for solar energy systems can be
defined and investors can be directed more accurately by making more realistic estimations.
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Abstract
Fossil-based and nuclear energy uses include local and global environmental, economic, social and
security issues. Renewable energy sources (e.g. sun, wind, tidal) emerge as an important alternative
energy source to overcome these long-term problems. Sun, which is ultimate and the source of all other
renewable energy sources (except tidal and geothermal), is the most important renewable energy source.
Heat and electricity are obtained directly and indirectly from the sun by using simple (e.g. solar oven)
and high technological (photovoltaic, concentrating solar power) methods. High-tech solar power
systems need to be installed in large areas and with high initial costs. In this case, the economic, social,
environmental and technical dimensions should be taken into account in order to determine the
installation of the solar power plants in the right place. In this study, the environmental and social
dimensions that are effective in the selection of the most suitable solar energy plant are examined.
Environmental and social factors in the selection of the solar power plant site are examined by linguistic
evaluations obtained from experts. Experts’ uncertain evaluation statements are included in calculations
using fuzzy logic. Experts’ linguistic expressions are converted into Hesitant Fuzzy Linguistic Term Set
and numeric form using Trapezoidal Fuzzy Membership Function. The trapezoidal structure obtained
from this transformation is used in Fuzzy TOPSIS and Fuzzy VIKOR decision-making models. By
comparing these obtained results, the most suitable decision-making model is defined in the selection of
solar energy plant site under environmental and social conditions.
Keywords: Solar energy plant, fuzzy logic, fuzzy TOPSIS, fuzzy VIKOR.

1. INTRODUCTION
Fossil based fuels are used as primary energy source to meet the increased energy need. Fossil fuels emit 𝐶𝐶𝑂𝑂2
and greenhouse gases to the environment when burned with the aim of obtaining heat and electricity.The
accumulation of 𝐶𝐶𝑂𝑂2 and greenhouse gases in the atmosphere causes the greenhouse effect.The global
warming and climate changes caused by the greenhouse effect reveal environmental, economic and social
problems[1].Alternative energy sources arise in order to prevent these fossil-based global
problems.Renewable energy sources (e.g. wind, sun, geothermal, hydroelectric, tidal) are the most important
alternative energy sources with clean use and energy production.Solar energy is the most important renewable
energy source with fair spreadon the world and inexhaustible formation.Solar energy is directly and indirectly
utilized by simple (e.g. solar oven, water heating system) and high technological (e.g. photovoltaic, PV;
concentrating solar power, CSP) methods[2].It is very important that the high technological solar power
systems with high initial finance are installed in the right place.The installation of solar energy systems in the
right place takes place in consideration of technical, economic, environmental and social factors.Technical
and economic factors depend on the intrinsic characteristics of the energy system, while environmental and
social factors depend on external conditions.
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Although environmental and social factors have an important place in the establishment of the energy system,
the identification and measurement of these factors have great difficulties.Environmental and social factors
are not considered much in the selection of the solar energy system because of these difficulties[3].In this
study, environmental and social factors obtained by literature search are used in the decision making process
on the basis of fuzzy logic.As the factors are evaluated based on the expert's knowledge and experience, the
expressions described are hesitant and ambiguous.The linguistic evaluations of the experts (e.g. at least
medium, between high and very high, at most low) are used in the decision-making process by converting
them into fuzzy linguistic term sets. Fuzzy TOPSIS and Fuzzy VIKOR decision making methods are used in
the decision making process and the most suitable model is determined by comparing the obtained results.
In the introduction section, the general situation about solar energy installation is assessed, the objective is
defined and the general organization of the study is determined.In the second section, the importance of
determining the location of the solar power plant is mentioned and the relevant factors affecting the selection
are defined under the titles of the environmental and social factors.Fuzzy decision making methods and
applied calculation steps in these methods are explained in the third section.In this section, information is
given under the titles of Hesitant Fuzzy Linguistic Term Sets, Fuzzy TOPSIS and Fuzzy VIKOR.In the fourth
section, a sample application is made and the Fuzzy TOPSIS and VIKOR models are evaluated
comparatively on the obtained results.In the conclusion section, the general results from the application are
assessed and suggestions are madefor future studies.

2. SELECTION OF SOLAR ENERGY PLANT
Sun is the most important renewable energy source because of its clean use, inexhaustibility and its being the
main source of all energy sources (except tidal and geothermal).Solar energy can be utilized at low cost and
simple technological methods as well as with high initial cost and advanced technology.The construction of
solar energy systems that require a high initial cost requires rigorous and careful feasibility study.The design
and installation study of the solar energy system is based on technical and economic considerations.
However, taking into account environmental and social factors in installation and design has great importance
in making more accurate decisions[4-6].The advantages and disadvantages of the established solar energy
system to the vegetal and social environment should be properly evaluated.A project that may be valid at the
technical and economic level may be invalidated due to the damages to the plant and community.For
example, PV and CSP solar panels with reflective surfaces reflect sunlight to the surroundings and may cause
ambient temperature rise and burning of plants.This situation damages the vegetative and animal life and
negatively affects the life style of the indigenous people who are fed from these sources.Therefore,
environmental and social factors should be identified and included in the decision-making process.

2.1. Environmental Factors
Solar energy systems cause a number of effects on the habitat in the process of installation and operation.The
direct effects of solar energy systems on the plant environment indirectly affect other living organisms.These
effects on the natural life and food chain lead to positive or negative prejudices against the establishment of
the solar power plant.The environmental factors to be considered in the decision-making process are[7, 8]:
•

Environmental impact (EC1): The reflection and shading properties of the equipments in the solar
energy plant can interfere with the existence of plants and other lives in the environment.

•

Protected areas (EC2): There are restrictions or obstacles to the use of protected areas due to their
historical, cultural or natural life characteristics. The use of these areas may be legally prohibited
and the choice of areas near this area may involve further risk.

•

Used land (EC3): This factor defines areas of agriculture and animal husbandry and settlement
areas.The choice of these regions for investment causes significant and direct impacts on the daily
life of the people of the environment.

•

Water resources (EC4): Water resources that are important for the continuation of life are protected
by local and national authorities.The industrial structures in these regions are directly prevented or
restricted to certain extent.

These factors are assessed taking into consideration the short and long term effects of solar energy plant
installation.The linguistic evaluations of the experts are aggregated under these factors and included in the
calculations by decision-making methods.The inclusion of environmental factors into the decision making
process is an important indicator of social sensitivity.
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2.2. Social Factors
Social factors reflect the direct and indirect reaction of the community towards solar energy plant
establishment.Factors based on personal evaluation and anticipation may contain prejudice and may be
directed at local and national authorities[7, 9].
•

Economic impact (SC1): The effects on the economic activities around the solar energy plant
during the installation and operation periods.The economic impact is the most important factor
affecting the social perception, so it needs to be defined and assessed correctly.

•

Government support (SC2): The development of policies that support the use of solar energy by
local or national governments leads to an increase in social interest. Increasing social interest allows
people to invest directly or to support investments. The termination of supportive policies by the
administrations leads to a decrease in social interests and investments.

•

Social acceptance (SC3): Personal prejudices and assessments come together at the social
dimension and decide to install a solar energy plant.Social acceptance is based on the realization of
other concrete factors.

•

Social perception (SC4): This factor defines the judgments reached by internal evaluations of
individuals who have no knowledge of solar energy systems and their advantages.The advantages
and disadvantages of the solar energy system should be clearly communicated and people should be
informed and guided.

•

Job creation (SC5): This factor refers to the job possibilities established by the installation of the
energy plant.The creation of job opportunities leads to the formation of different reactions
depending on the economic status of the society.

3. PRELIMINARIES
In this study, environmental and social factors are taken into account in the process of deciding to install the
solar energy system.The assessment of environmental and social factors is based on the knowledge and
experience of experts.Experts' linguistic evaluations should be converted into numeric expressions to be
included in calculations.The linguistic expressions converted into numerical values are processed in decision
making methods to select the most suitable plant site.The method of application and the calculation equations
of this process are discussed under this section.

3.1. Hesitant Fuzzy Sets
HFS which is developed by Torra [10] as an extension of fuzzy sets aims to model the uncertainty that arises
when assigning membership degrees to fuzzy sets.The basic idea behind HFS is to handle situations where a
number of values are possible for the membership of a single item.An HFS is defined by a function that
returns a set of member values for each element in the domain[10].
A HFS on X that is a reference set is defined by a function, 𝑓𝑓, that gives a subset of values in the [0, 1]
interval. An HFS is defined as the union of membership functions for a set of fuzzy sets.
𝑓𝑓: 𝑋𝑋 → {[0,1]}

(1)

𝑓𝑓𝑀𝑀 : 𝑀𝑀 → {[0,1]} and 𝑓𝑓𝑀𝑀 (𝑥𝑥) = ⋃𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇{𝜇𝜇𝑥𝑥 }

(2)

𝑓𝑓𝑀𝑀 represents the associated HFS with 𝑀𝑀 = {𝜇𝜇1 , 𝜇𝜇2 , … , 𝜇𝜇𝑚𝑚 }where is a set of 𝑚𝑚 membership functions.
Some basic operation is shown as below:

The upper and lower bound of the HFS𝑓𝑓 are defined as [10]:
𝑓𝑓 − (𝑥𝑥) = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑥𝑥)

𝑓𝑓

+ (𝑥𝑥)

(3)

= 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑥𝑥)

(4)

The basic union, intersection, and complement operations in the HFS is shown as:
(𝑓𝑓1 ⋃𝑓𝑓2 )(𝑥𝑥) = { 𝑓𝑓 ∈ (𝑓𝑓1 (𝑥𝑥) ∪ 𝑓𝑓2 (𝑥𝑥))| 𝑓𝑓 ≥ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑓𝑓1− , 𝑓𝑓2− }

(𝑓𝑓1 ∩ 𝑓𝑓2 )(𝑥𝑥) = { 𝑓𝑓 ∈ (𝑓𝑓1 (𝑥𝑥) ∪ 𝑓𝑓2 (𝑥𝑥))| 𝑓𝑓 ≤ 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑓𝑓1+ , 𝑓𝑓2+ }

𝑓𝑓

𝑐𝑐 (𝑥𝑥)

= ∪𝛾𝛾∈𝑓𝑓(𝑥𝑥) {1 − 𝛾𝛾}

(5)
(6)
(7)

where 𝑓𝑓 represents the hesitant fuzzy set. Envelope of 𝑓𝑓, 𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑓𝑓), is an intuitionistic fuzzy set and shown as:
𝐴𝐴𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑓𝑓) = {< 𝑥𝑥, 𝜇𝜇𝐴𝐴 (𝑥𝑥), 𝜗𝜗𝐴𝐴 (𝑥𝑥) >}

(8)
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where 𝜇𝜇𝐴𝐴 (𝑥𝑥)is the degree of membership and 𝜗𝜗𝐴𝐴 (𝑥𝑥)is the degree of the non-membership of 𝑥𝑥. They are
represented as:
𝜇𝜇𝐴𝐴 (𝑥𝑥) = 𝑓𝑓 − (𝑥𝑥)

(9)

+

𝜗𝜗𝐴𝐴 (𝑥𝑥) = 1 − 𝑓𝑓 (𝑥𝑥)

(10)

3.2. Hesitant Fuzzy Linguistic Term Sets

Similar to the situation in which HFS is encountered, an expert may hesitate between several values to
evaluate the language variable in situations where several values may be qualified qualitatively to define a
membership function.As a solution to this situation, the concept of Hesitant Fuzzy Linguistic Term Sets
(HFLTS) based on fuzzy linguistic approach and HFS has been revealed by Rodriguez et al. [11].𝐻𝐻𝑠𝑠 is a
HFLTS and definedwith an ordered finite subset using linguistic term set 𝑆𝑆 = {𝑠𝑠0 , 𝑠𝑠1 , … , 𝑠𝑠𝑔𝑔 }. Some concepts
and basic operations of HFLTS are shown as [11]:
The upper and lower bounds and complement of the 𝐻𝐻𝑠𝑠 ;
𝐻𝐻𝑆𝑆 + = 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑥𝑥(𝑠𝑠𝑖𝑖 ) = 𝑠𝑠𝑗𝑗 , 𝑠𝑠𝑖𝑖 ∈ 𝐻𝐻𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑖𝑖 ≤ 𝑠𝑠𝑗𝑗 ∀𝑖𝑖
𝐻𝐻𝑆𝑆 − = 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑛𝑛(𝑠𝑠𝑖𝑖 ) = 𝑠𝑠𝑗𝑗 , 𝑠𝑠𝑖𝑖 ∈ 𝐻𝐻𝑠𝑠 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑖𝑖 ≥ 𝑠𝑠𝑗𝑗 ∀𝑖𝑖

𝐻𝐻𝑠𝑠𝑐𝑐

= 𝑆𝑆 − 𝐻𝐻𝑠𝑠 = {𝑠𝑠𝑖𝑖 |𝑠𝑠𝑖𝑖 ∈ 𝑆𝑆 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑖𝑖 ∉ 𝐻𝐻𝑠𝑠 } and

(11)
(12)

(𝐻𝐻𝑠𝑠𝑐𝑐 )𝑐𝑐

= 𝐻𝐻𝑠𝑠

The basic union and intersection operations in the HFLTSs

𝐻𝐻𝑠𝑠1 ∪ 𝐻𝐻𝑠𝑠2 = {𝑠𝑠𝑖𝑖 |𝑠𝑠𝑖𝑖 ∈ 𝐻𝐻𝑠𝑠1 𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑖𝑖 ∈ 𝐻𝐻𝑠𝑠2 }

(13)
(𝐻𝐻𝑠𝑠1 , 𝐻𝐻𝑠𝑠2 );

(14)

𝐻𝐻𝑠𝑠1 ∩ 𝐻𝐻𝑠𝑠2 = {𝑠𝑠𝑖𝑖 |𝑠𝑠𝑖𝑖 ∈ 𝐻𝐻𝑠𝑠1 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑖𝑖 ∈ 𝐻𝐻𝑠𝑠2 }

(15)

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝐻𝐻𝑆𝑆 ) = [𝐻𝐻𝑆𝑆 − , 𝐻𝐻𝑆𝑆 + ]

(16)

There are difficulties in making comparisons between HFLTS items that are subset of the linguistic terms.
The concept of envelope was developed to facilitate operations and remove these kinds of
problems.Theenvelope of HFLTS,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(𝐻𝐻𝑆𝑆 ) is a linguistic interval defining its limits with upper and lower
bounds.

In this study, the orness method of the OWA aggregation operator[12] is used to find intermediate values of
trapezoidal fuzzy numbers.
1

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 (𝑊𝑊) = 𝑛𝑛−1 ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑤𝑤𝑖𝑖 (𝑛𝑛 − 𝑖𝑖)

(17)

The orness method is preferred because it reflects the optimistic and pessimisticdegree of the OWA
operator.The OWA operators which changes in the [0,1] interval is defined as pessimistic if orness value is
greater than 0.5 and optimistic if orness is smaller than 0.5.

3.3. Fuzzy TOPSIS
TOPSIS is a decision-making method that helps to evaluate alternatives according to defined criteria and
helps to make choices.The fuzzy TOPSIS method is a process that provides decision making by evaluating
uncertain definitions and expressions on the basis of fuzzy logic.The fuzzy TOPSIS method has been
developed to solve multi-criteria decision making problems under uncertain and ambiguous conditions
[13].The application steps of the fuzzy TOPSIS method are as follows:
i.

ii.
iii.

The alternatives, 𝐴𝐴𝑟𝑟 (𝑟𝑟 = 1, … , 𝑘𝑘) are evaluated linguistically bydecision makers,𝐷𝐷𝑖𝑖 (𝑖𝑖 = 1, … , 𝑚𝑚),
𝑖𝑖
according to the criteria ,𝐶𝐶𝑗𝑗 (𝑗𝑗 = 1, … , 𝑛𝑛). Where the rate of alternatives,(𝑥𝑥̅𝑟𝑟𝑟𝑟
), are represented
based on the criteria.
� 𝑗𝑗 ) are defined linguistically by decision makers.
The weights of the criteria (𝑊𝑊
𝑖𝑖
Aggregation of fuzzy decision matrices;
1
𝑤𝑤
�𝑖𝑖 = 𝑚𝑚 (𝑤𝑤
�𝑖𝑖1 + ⋯ + 𝑤𝑤
�𝑖𝑖𝑚𝑚 )
(18)
1

iv.

𝑚𝑚
1
𝑥𝑥̅𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑚𝑚 (𝑥𝑥̅𝑟𝑟𝑟𝑟
+ ⋯ + 𝑥𝑥̅𝑟𝑟𝑟𝑟
)

(19)

Combination of fuzzy decision matrix of the criteria and the alternatives;
𝐴𝐴1 𝑥𝑥̅𝑟𝑟1 𝑥𝑥̅𝑟𝑟2
� 𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝑟𝑟 � ⋮
D
⋮
𝐴𝐴𝑘𝑘 𝑥𝑥̅𝑘𝑘1 𝑥𝑥̅𝑘𝑘2

� = [w
W
�1 + ⋯ + w
� 𝑛𝑛 ]

𝑥𝑥̅𝑟𝑟𝑟𝑟
⋮
𝑥𝑥̅𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑥𝑥̅𝑟𝑟𝑟𝑟
⋮ �
𝑥𝑥̅𝑘𝑘𝑘𝑘

(20)
(21)
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v.

Normalization of fuzzy decision matrix of the alternatives;
� = �𝑟𝑟̅𝑟𝑟𝑟𝑟 �
R
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

(22)

𝑥𝑥𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑦𝑦𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑧𝑧𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑟𝑟̅𝑟𝑟𝑟𝑟 = ( 𝑧𝑧 + , 𝑧𝑧 + , 𝑧𝑧 + ), 𝑧𝑧𝑗𝑗+ = max𝑧𝑧𝑟𝑟𝑟𝑟 (benefit criteria)
𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑥𝑥 − 𝑥𝑥 −

vi.

vii.

(23)

𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑥𝑥 −

𝑟𝑟̅𝑟𝑟𝑟𝑟 = (𝑧𝑧 𝑗𝑗 , 𝑦𝑦 𝑗𝑗 , 𝑥𝑥 𝑗𝑗 ), 𝑥𝑥𝑗𝑗− = max 𝑥𝑥𝑟𝑟𝑟𝑟 (cost criteria)

(24)

𝑉𝑉� = �𝑣𝑣̅ 𝑟𝑟𝑟𝑟 �𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

(25)

𝑟𝑟

𝑟𝑟𝑟𝑟

Weighting the normalized fuzzy decision matrix;

𝑣𝑣̅ 𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝑥𝑥̅𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝑤𝑤
�𝑗𝑗

(26)

Defining the fuzzy positive ideal solution (FPIS) and fuzzy negative ideal solution (FNIS);

𝐴𝐴+ = [𝑣𝑣̅1+ , … , 𝑣𝑣̅𝑛𝑛+ ] and 𝐴𝐴− = [𝑣𝑣̅1− , … , 𝑣𝑣̅𝑛𝑛− ]

where
viii.

ix.

𝑣𝑣̅𝑗𝑗+

= (1,1,1) and

𝑣𝑣̅𝑗𝑗−

(27)

= (0,0,0).

Calculation of the distances (𝑑𝑑) for each weighted alternative from ideal solution;
𝑑𝑑𝑖𝑖+ = ∑𝑘𝑘𝑗𝑗=1 𝑑𝑑𝑣𝑣 (𝑣𝑣̅ 𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑣𝑣̅𝑗𝑗+ ) and 𝑑𝑑𝑖𝑖− = ∑𝑘𝑘𝑗𝑗=1 𝑑𝑑𝑣𝑣 (𝑣𝑣̅ 𝑟𝑟𝑟𝑟 , 𝑣𝑣̅𝑗𝑗− )

(28)

Calculation of the closeness coefficients of each alternatives;
𝑑𝑑 −

𝑖𝑖
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 = 𝑑𝑑+ +𝑑𝑑
−
𝑖𝑖

(29)

𝑖𝑖

The alternatives are sorted by descending closeness values and the alternative that is closest to the FPIS and
farthest from the FNIS is selected.

3.4. Fuzzy VIKOR
VIKOR is a multi-attribute decision-making technique that takes into account the closeness of ideal and antiideal alternatives.In fuzzy VIKOR, linguistic evaluations of decision makers are transformed into fuzzy
numbers and used in the decision-making computation process.The process steps of the modified fuzzy
VIKOR model used in this study are as follows[14]:
i.

Decision makers define the evaluation criteria.

ii.

Evaluating the importance weight of criteria.

iii. The fuzzy best value (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹, 𝑥𝑥̅𝑗𝑗∗ ) and the fuzzy worst value (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹, 𝑥𝑥̅𝑗𝑗− ) are determined for each
criterion function;
𝑥𝑥̅𝑗𝑗∗ = max 𝑥𝑥̅𝑖𝑖𝑖𝑖 and 𝑥𝑥̅𝑗𝑗− = min 𝑥𝑥̅𝑖𝑖𝑖𝑖

(30)

𝑖𝑖

𝑖𝑖

iv. Calculation of separation measures (𝑆𝑆𝑖𝑖̅ , 𝑅𝑅�𝑖𝑖 );
𝑥𝑥̅ ∗ −𝑥𝑥̅ 𝑖𝑖𝑖𝑖

v.

𝑥𝑥̅ ∗ −𝑥𝑥̅ 𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑖𝑖̅ = ∑𝑛𝑛𝑗𝑗=1 𝑤𝑤
�𝑗𝑗 (𝑥𝑥̅𝑗𝑗∗ −𝑥𝑥̅ − ) and 𝑅𝑅�𝑖𝑖 = max �𝑤𝑤
�𝑗𝑗 �𝑥𝑥̅𝑗𝑗∗ −𝑥𝑥̅ − ��
𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑗𝑗

Calculation of the 𝑄𝑄�𝑖𝑖 values;

𝑗𝑗

𝑆𝑆̅ −𝑆𝑆̅
𝑅𝑅� −𝑅𝑅�
𝑄𝑄�𝑖𝑖 = 𝑣𝑣 �𝑆𝑆̅ +𝑖𝑖 −𝑆𝑆̅ − � + (1 − 𝑣𝑣) �𝑅𝑅�+𝑖𝑖 −𝑅𝑅�− �
−

(31)

𝑗𝑗

−

(32)

where 𝑆𝑆̅ + = max 𝑆𝑆𝑖𝑖̅ ; 𝑆𝑆̅ − = min 𝑆𝑆𝑖𝑖̅ and 𝑅𝑅� + = max 𝑅𝑅�𝑖𝑖 ; 𝑅𝑅�− = min 𝑅𝑅�𝑖𝑖
𝑖𝑖

𝑖𝑖

𝑖𝑖

𝑖𝑖

vi. 𝑄𝑄�𝑖𝑖 values are defuzzified and the alternatives are sorted based on the index 𝑄𝑄𝑖𝑖 . Maximum𝑄𝑄𝑖𝑖 defines
the best alternative.

Social and environmental criteria are assessed linguistically by decision makers.Linguistic evaluations are
incorporated into the fuzzy VIKOR decision-making model based on the fuzzy logic arithmetic.Comparisons
are made based on the defuzzified values obtained at the end of the calculations.

4. SAMPLE APPLICATION
Solar energy systems with high technological properties are subject to variable solar radiation due to extraatmospheric, atmospheric and environmental uncertainties.Ambiguities and high initial costs make it
necessary to install solar power systems in the right environment.In this study, the selection of alternative
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solar power plants under environmental and social uncertainty conditions is determined under fuzzy TOPSIS
and VIKOR decision making models (Fig. 1). The most suitable model is defined by comparing the results
obtained from the sample application.

Fig. 1. Hierarchical structure for solar energy plant selection sample.

The model reflects the environmental and social factors that are effective in selecting one of the two
alternative regions for the installation of the solar energy plant. Experts evaluate alternative areas under
environmental and social impacts based on their knowledge and experience (Table 1). Experts’ linguistic
expressions are converted to HFLTS using transformation functions. Trapezoidal membership functions of
alternatives and criteria are obtained using the OWA aggregation operator (Table 2).
Table 1. Experts’ linguistic evaluations for alternatives.

Environmental

Social

Criteria
Used land
Protected areas
Water resources
Environmental impact
Economic impact
Government support
Social acceptance
Social perception
Job creation

A1
DM2
atmost
m
greaterthan
atleast
h
lowerthan
between
m h between
greaterthan m
greaterthan
lowerthan h
between
between
h a lowerthan
is
a
is
greaterthan vh
atleast
atmost
m
greaterthan
DM1

DM3
DM1
m
between h vh atleast
m
h
atmost
h
between
l
l m greaterthan l
atleast
m
h
lowerthan vh
between
l
l h atleast
vh
greaterthan m
m
atleast
l
greaterthan m
h
greaterthan m
between
m
h
between m vh lowerthan vh
l
atmost
h
between
vl

A2
DM2
greaterthan l
m greaterthan m
between
m h
h atleast
l
lowerthan vh
between
l
vh
vh between
vl m
is
h
h greaterthan h

DM3
between m a
atleast
h
atmost
m
between m h
is
m
lowerthan h
between n m
atmost
m
lowerthan vh

Table 2. Trapezoid fuzzy membership values of linguistic expressions.
A1
DM1

DM2

A2
DM3

DM1

DM2

DM3

Us ed l a nd

0.00 0.00 0.35 0.67 0.50 0.85 1.00 1.00 0.50 0.67 0.83 1.00 0.33 0.65 1.00 1.00 0.33 0.65 1.00 1.00 0.33 0.60 0.93 1.00

Protected a rea s

0.50 0.85 1.00 1.00 0.00 0.00 0.35 0.67 0.00 0.00 0.59 0.83 0.17 0.33 0.50 0.67 0.50 0.85 1.00 1.00 0.50 0.85 1.00 1.00

Wa ter res ources

0.33 0.50 0.67 0.83 0.17 0.33 0.50 0.67 0.33 0.65 1.00 1.00 0.33 0.65 1.00 1.00 0.33 0.50 0.67 0.83 0.00 0.00 0.35 0.67

Envi ronmenta l i mpa ct 0.50 0.85 1.00 1.00 0.67 0.97 1.00 1.00 0.00 0.00 0.59 0.83 0.17 0.47 0.64 0.83 0.17 0.41 1.00 1.00 0.33 0.50 0.67 0.83
Economi c i mpa ct

0.00 0.00 0.35 0.67 0.17 0.47 0.64 0.83 0.67 0.97 1.00 1.00 0.50 0.85 1.00 1.00 0.00 0.00 0.59 0.83 0.33 0.50 0.50 0.67

Government s upport

0.50 0.80 0.97 1.00 0.00 0.00 0.15 0.50 0.17 0.41 1.00 1.00 0.50 0.85 1.00 1.00 0.17 0.43 0.77 1.00 0.00 0.00 0.35 0.67

Soci a l a ccepta nce

0.83 1.00 1.00 1.00 0.50 0.67 0.67 0.83 0.50 0.85 1.00 1.00 0.33 0.64 0.80 1.00 0.00 0.30 0.47 0.67 0.00 0.10 0.43 0.67

Soci a l percepti on

0.83 1.00 1.00 1.00 0.50 0.85 1.00 1.00 0.33 0.64 0.80 1.00 0.00 0.00 0.59 0.83 0.50 0.67 0.67 0.83 0.00 0.00 0.35 0.67

Job crea ti on

0.00 0.00 0.35 0.67 0.33 0.65 1.00 1.00 0.00 0.00 0.59 0.83 0.00 0.27 0.60 0.83 0.67 0.97 1.00 1.00 0.00 0.00 0.59 0.83

Trapezoidal membership values obtained from linguistic expressions of experts are used in fuzzy TOPSIS
and VIKOR models.The distances of alternatives to fuzzy positive (FPIS) and negative (FNIS) ideal solutions
are calculated and closeness coefficients are obtained in the fuzzy TOPSIS model. The alternative which is
closest to the positive ideal solution and the farthest alternative to the negative ideal solution is selected in the
model.In this sample application, the closeness coefficients are calculated as 𝐶𝐶𝐶𝐶1 = 0.504 and 𝐶𝐶𝐶𝐶2 = 0.492.
Thus the first alternative region is selected for the installation of the solar energy plant (Table 3).
Table 3. Fuzzy TOPSIS calculation results.

EC1
EC2
EC3
EC4
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5

Weight matrix
0.50 0.79 0.94
0.00 0.22 0.66
0.00 0.30 0.62
0.17 0.80 0.88
0.00 0.44 0.66
0.50 0.92 0.99
0.00 0.38 0.68
0.00 0.48 0.76
0.00 0.00 0.35

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67

EC1
EC2
EC3
EC4
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Aggregated weight matrix
A1
A2
0.40 0.69 1.00 0.17 0.50 0.92
0.06 0.43 1.00 0.00 0.15 0.55
0.15 0.45 1.00 0.00 0.12 0.42
0.49 0.76 1.00 0.03 0.37 0.68
0.21 0.44 1.00 0.00 0.20 0.46
0.37 0.70 1.00 0.00 0.40 0.70
0.32 0.61 1.00 0.00 0.13 0.39
0.40 0.71 1.00 0.00 0.11 0.41
0.00 0.23 0.67 0.00 0.00 0.26
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FPIS

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.83
0.67

A1

A2

FNIS

A1

A2

EC1

0.60 0.49

EC1

0.64 0.73

EC2

0.74 0.69

EC2

0.54 0.58

EC3

0.71 0.73

EC3

0.55 0.54

EC4

0.57 0.60

EC4

0.67 0.63

SC1

0.70 0.70

SC1

0.56 0.56

SC2

0.61 0.60

SC2

0.64 0.64

SC3

0.63 0.73

SC3

0.61 0.54

SC4

0.60 0.74

SC4

0.65 0.47

SC5

0.52 0.52

SC5

0.35 0.36

Comparison of Fuzzy Decision-Making Models in Solar Power Plant Selection / V. Coban, S.C. Onar
In this section, the trapezoidal membership values obtained from the linguistic evaluations of the experts are
used in the fuzzy VIKOR model. Alternative regions are assessed according to environmental and social
criteria.Alternatives are evaluated according to𝑆𝑆𝑖𝑖̅ ,𝑅𝑅�𝑖𝑖 and 𝑄𝑄�𝑖𝑖 values. The second alternative region is preferred
as the most suitable region according to the ranking values (Table 4).
Table 4. Fuzzy VIKOR calculation results.

Aggregated trapezoid fuzzy number decision matrix
A1

EC1
EC2
EC3
EC4
SC1
SC2
SC3
SC4
SC5

A1
A2

EC1
0.220
0.000

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.40
0.06
0.15
0.49
0.21
0.37
0.32
0.40
0.00

EC2
0.093
0.000

A2

0.69
0.43
0.45
0.76
0.44
0.70
0.61
0.71
0.23

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.67

EC3
0.000
0.028

0.17
0.00
0.00
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.50
0.15
0.12
0.37
0.20
0.40
0.13
0.11
0.00

EC4
0.013
0.089

0.92
0.55
0.42
0.68
0.46
0.70
0.39
0.41
0.26

Fuzzy important weight of the criteria
1.00
1.00
A1
A2
1.00
0 0.17 0.18 0.11 0.05 0.16 0.2 0.12
1.00
1.00
Fuzzy best value and fuzzy worst value
1.00
A1
A2
1.00
0.00 0.49 0.76 1.00 0.17 0.50 0.92 1.00
0.83 Fuzzy best value
0.67 Fuzzy worst value 0.00 0.00 0.23 0.67 0.00 0.00 0.26 0.67

SC1
0.009
0.006

SC2
0.011
0.000

SC3
0.000
0.182

SC4
0.000
0.337

SC5
S_i Ranking R_i Ranking
0.013 0.359
2
0.22
2
0.000 0.641
1
0.34
1

Q_i
0.00
1.00

Ranking
2
1

Alternative regions selected by Fuzzy TOPSIS and VIKOR models are different from each other. Although
the proximity coefficients of the alternatives are close to each other in the fuzzy TOPSIS model, the
alternatives are clearly distinguished in the fuzzy VIKOR model.It is concluded that the fuzzy VIKOR model
is suitable for the selection of the installation of the solar energy plant depending on the environmental and
social conditions.

5. CONCLUSION
Renewable energy types emerge as an alternative energy source to eliminate the economic, environmental
and social problems that arise from the use of fossil fuels.The sun which is the most importantrenewable
energy source is used directly to generate electricity and heat by high-tech methods (PV/CSP).Solar energy
systems with high initial costs should be installed in the right place to obtain high efficiency energy.The
selection of the right place depends on the technical, economic, social and environmental factors of the solar
energy system.In this study, the selection of the correct region depending on environmental and social factors
is evaluated according to fuzzy TOPSIS and fuzzy VIKOR decision-making models and the results obtained
these models are compared. Although the models find different alternative regions as the most suitable
region, the fuzzy VIKOR makes a clear distinction between the alternative regions. Therefore, it is concluded
that the fuzzy VIKOR model is more suitable model for the selection of the region where the solar energy
system will be installed depending on the environmental and social factors.In future studies, environmental
and social factors can be elaborated in detail and other fuzzy decision-making models can be evaluated for
more than two alternative regions.
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Abstract
The shaking table test of a structure has a very important role in the understanding of the
dynamic behavior of the structure. In conjunction with the shaking table, a seismic simulation
of the building, bridge, and underground structures can be conducted up to the collapse stage.
Traditionally, engineers have used laboratory test to investigate the structural behavior of
building products and systems subject to the expected wind and earthquake loads and to develop
appropriate design rules. Laboratory testing was also used to develop new building products
and systems. However, laboratory testing has time- consuming and expensive effects so that
numerical analysis can be included to optimize or minimize these effects. In this study, a threedimensional finite element analysis of a shaking table (substructure) model and model of a onestory and one-bay building (superstructure) was conducted together using the ANSYS program. A
linear dynamic analysis was carried out under displacement-controlled cyclic loading to find the
overall strength of the substructures and superstructures and to get imagine about the collapse
styles and failure mechanism.

Keywords: finite element analysis, ANSYS workbench software, shaking table model.

1. INTRODUCTION
It is well-known that the shaking table model test is one of the most effective ways to study the dynamic
performance of complex structures, and it is an important and useful method to help structural engineers get
better knowledge about the dynamic behavior and seismic response of the buildings [1,2]. Not only can
engineers study the damage mechanism, the failure pattern and the dynamic response of the structure, but also
weak points in the structure can be exposed [3]. The building such as special and complex structure system
which are far beyond the limitation of interrelated codes should be firstly studied through the experiment on
seismic behavior to investigate the structural response, the weak points and crake pattern under loads of
different levels and to help the designers improve the scheme [4]. The seismic response of a building
structure depends on its dynamic properties and characteristics of input ground motions. Nowadays, after
calibration with experiment is carried out the static and dynamic properties of structures can be approximately
calculated using computer softwares [5]. Advance analysis method based on Finite Element is the best suited
to analyze complex structures in three dimensions [6]. In this study, a shaking table model with prototype of
building are modeling and simulated using ANSYS workbench software, including the structural system
characteristics, model material selection, similitude relationship and simplification of the model design [7].
By using numerical analyses (modal and dynamic analyses) the dynamic property, mode shapes, acceleration
and displacement responses of the model structure are investigated and make comparative of the results in
different cases of analyses with different loads and boundary conditions.

2461

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

2. FINIT ELEMENT MODELING
By using a finite element method, a shaking table model (substructure) and model of a one-story
building (superstructure) were modeling using ANSYS Workbench. In the finite element analysis, the
solid elements were used with hexahedral mesh (regular mesh) including total 98934 elements,
481328 nodes, and approximately 1.9 million degrees of freedom. The surface-to-surface contact
element was taken into consideration by using two types of contact such as bonded, and no separation
[8]. The geometry modeling is shown in Fig.1 and modeling details are described as below.

Fig. 1 Geometry model

2.1. Geometry Modeling
In this study three dimensional-modeling approach was chosen for analyzing the specimen. The
geometry of model created by using design modeler with ANSYS Workbench, it consists of a shaking
table (Substructure) model and model of one story concrete building (Superstructure). A shaking table
model which have dimension of 4m x 4m and bearing capacity of 50 tons, acceleration up to 4.5g and
speed up to 1m/sec. The geometry of shaking table divided into three steel frame layers’ bottom,
middle, top layers and top cover plate as show in Fig.1. The main section of steel frames is made of (Isection profile). these frames layers which contact together by pace plats, side plats and cars. The
superstructure consists of one bay concrete frame and dimension of column is 0.3x0.2x3 m and for slab
is 3x3x0.1 m.

2.2. Defining Materials properties
The materials properties of the model were defining in engineering data with ANSYS program, Table. 1 lists
the material properties of steel structure for shaking table and concrete properties for up structure building.
Table .1 Materials properties
Member

Material

Density

(kN/m3)

Young’s

Poisson’s

Modulus

Ratio

(MPa)

Yield
Strength

Compressive
Strength

Tensile
Strength

(MPa)

(MPa)

(MPa)

Shaking
Table

Steel

76.98

2E+05

0.3

250

250

460

Building

Concrete

22.55

30000

0.18

4

41

5
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2.3. Meshing of Model
After simplifying the geometry of model the mesh is created by using mesh control/sizing, multizon, mapping
face mesh [9]. and in order to get more accuracy results a hexahedral mesh are used in this model as show in
the Fig. 2.

Fig. 2 Mesh of model

2.4. Contact
One important thing when dealing with multipart geometries is contacts between parts. In ANSYS
the surface-surface contact is generated for parts of model [10]. In this model surface to surface
contact are created by using some types of contact such as:
•

Bounded: No penetration, no separation and no sliding between contact faces and this type of
contact created for all most parts of model.

•

No separation: Similar to bounded, except frictionless sliding can occur along contact faces
and this type apply between cars and sliding line faces.

2.5. Loading and Boundary Conditions
In order to understand the dynamic behaver of shaking table model and building, in this model there are three
type of boundary conditions are used:
Fixed support: between bottom surface of a shaking table and sub ground which work to fix the model from
motion in any directions as show in Fig. 3(b).
Frictionless support: which apply on side face of cover plat and side face of top flange with X-direction and
work to fix the top part of model from move with X-direction as show in Fig. 3(b).
Harmonic displacement load: displacement 20 cm is applied in X and Z-direction with middle frame layer
and top part of shaking table in two cases as show in Fig.3 The harmonic displacement load step is shown in
Table 2.
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Fig. 3. (a) Harmonic displacement load

(b) Boundary conditions (Fixed and Frictionless Supports)

Table 2. Harmonic displacement load step

Step
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Time
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
2.5
2.75
3

Disp.
0
0.2
0
-0.2
0
0.2
0
-0.2
0
0.2
0
-0.2
0

3. ANALYSIS PROCEDURES
The main idea of the analysis is to understand the behaviour of the structure under dynamic load. and to
obtain a valid and adequate model that can used in simulation the of specimen. For this reason, two model
were generated. In the first model, the effect of shaking table was ignored and the base of the superstructure
was considered as fixed. In the second model the shaking table was included in the model in order to check
adequacy of the model and the performance of shaking table and structure. Two type of analysis such as
model analysis and dynamic analysis were run using ANSYS Workbench. The results of frequency,
displacement, stress, acceleration and strain are carried out and compared in different cases.
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3.1. Model analyses
Model analyses were performed to obtain frequencies from the two models developed. The first three mode
shapes are given in Figs. 4.1 and 4.2 for the case of fixed base and shaking table, respectively. The
frequencies and periods obtained from modal analyses are compared in Tables 3.1. and 3.2. respectively. As
can be seen from the results the fixed based model is more stiff and so yields larger frequency values as
compared with other model results. Considering the high stiffness of the shaking table, the finite element
representing the shaking table were assumed to remain elastic and almost infinitely rigid. The total mass of
the shaking table was uniformly distributed to these finite elements. It appears that the modal properties
obtained from the model with shaking table are much acceptable compared with other ones.

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Fig. 4.1. First three modes of the structure calculated with fixed base model

Mode 1

Mode 2

Mode 3

Fig. 4.2. First three modes of the structure calculated with fixed shaking table model.
Table 3.1. Comparisons of frequencies from numerical models results

Mode
Mode 1
Mode 2
Mode 3

Frequency (Hz)
Model with fixed base
Model with shaking table
10.259
8.5619
13.561
9.993
18.859
21.969

Table 3.2. Comparisons of periods from numerical models results

Mode
Mode 1
Mode 2
Mode 3

Periods -T (second)
Model with fixed base
Model with shaking table
0.0974
0.116
0.0737
0.1
0.053
0.0455
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3.2. Dynamic analysis
In the next step a liner dynamic analysis with harmonic displacement was done and the results are carried out
using ANSYS Workbench software. The goal of the analysis is to obtain the performances of shaking table
and superstructure in dynamic state and to determine the dynamic response of a structure under the action of
any general time-dependent loads.
In this analysis the model of superstructure with shaking table was used and the harmonic displacement load
was applied as shown in Table 2, the time step of the load was 0.25 second with 3 cycles and the boundary
conditions were applied using fixed support in the bottom face of shaking table which work to fix the model
with sub ground, and frictionless support which applied on the top part of table and work to fix the model
with X-direction as shown in Fig.3(a), (b).
The important dynamic results such as displacement, stress, strain, drift, and acceleration were taken on the
shaking table and top floor of superstructure and compared with others in different cases. Table 4 shows the
comparison of dynamic results.
Table 4. Comparison of dynamic results

Measured points
Top floor of
superstructure
shaking Table

Direction Displacement(m)
X
Z
X
Z

2.15E-06
1.14E-03
-9.65E-07
2.22E-05

Drift %
0.000001
0.00037

Acceleration m/sec2
0.000398
1.101
0.00011
1.133

As seen in Table 4, it is observed that maximum displacement value is 1.14E-03m at top floor with Zdirection because the load applied on Z-direction while the model fixed with X-direction. That leads to
maximum drift 0.00037% on the top floor with Z-direction. The second observation is that the maximum
acceleration value of numerical model is 1.133 m/sec2 occurs on shaking table in Z-direction.

Fig.5. Equivalent values of stress and strain of model analysis
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As can be seen from the result in the Fig. 5, the maximum value of equivalent stress and strain of numerical
model occurred approximately at 0.75 sec. of the dynamic analysis under the harmonic load, and it can be
made a comparison of stress and strain between the superstructure and shaking table with as shown in Table
5. As observed from Table 5, the maximum equivalent stress and strain occurred on the top floor of
superstructure.
Table 5. Comparison of Maximum stress and strain

Model
Top floor of
superstructure

Equivalent stress (MPa)

Equivalent strain (m/m)

2.71

2.05E-05

Shaking table

2.66

1.34E-05

4.CONCLUSION
In the present study, the numerical simulation of shaking table model and one story building was done and the
geometry of structures were modelled and analysed in ANSYS workbench software. The two type of analysis
were used such as model analysis and linear dynamic analysis. The results were carried out and compared
with each other. The model analyses were performed to obtain the frequencies from two models developed.
The first three mode shapes are obtained for the case of fixed base model and shaking table model. The
frequencies and periods obtained from analyses are compared with each other. In the dynamic analysis a
harmonic displacement load was applied with Z-direction. Displacements, accelerations, stress and strain
calculated at different locations and different directions using ANSYS, and the results were compared with
each other in different states. The following conclusions of this study can be drawn:
1-

From model analysis results we can be seen the fixed based model is more rigid thus yields larger
frequency values as compared with other model.

2-

The model including the shaking table appeared more flexible than other.

3-

From dynamic analysis the maximum value of accelerations of numerical model occurs in shaking
table face with Z-direction.

4-

The maximum displacement and drift value occurs on top floor of building in Z-direction.

5-

The maximum value of equivalent stress and strain occurs in z-direction on the top floor of
building.
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Abstract
In recent years, robotic arm usage has increased considerably in many industrial applications such as transportation,
welding and painting of materials. Determining position of the robotic arm’s gripper is very important process. For this
process, kinematic analysis of the robotic arm must be performed properly. In this paper, main purpose is to obtain the
angle values of the joints so that the gripper of the robotic arm can arrive at the desired position. For the study, OWI–535
robotic arm with 4 degrees of freedom (DOF) and a gripper, which is similar to the robotic arms used in the industry, is
selected. Firstly, forward kinematic analysis of OWI–535 robotic arm is carried out. Secondly, inverse kinematic analysis
of the robotic arm is performed using the equations obtained from the forward kinematic analysis.Animproved method
from the literature is proposed for the solution of the equations obtained by the inverse kinematic analysis and so joint
angles of the robotic arm are determined. Thirdly, OWI–535 robotic arm is designed 3D CAD model in SolidWorks.
Finally, using CAD model, the mechanical model of the robotic arm is created to simulate the motion of the robotic arm by
getting the joints of the arm to the given angle values in Simulink environment via MATLAB/Simulink/SimMechanics
toolbox. Thanks to the mechanical model, the final appearances of the robotic arm according to certain joint angles are
observed. This enables to better choose some parameters that need to be determined for inverse kinematic analysis.
Keywords:OWI–535 robotic arm, Kinematic analysis, Motion simulation, MATLAB/Simulink/SimMechanics.

1. INTRODUCTION
In recent years, robotic arm usage has increased considerably in many industrial applications such as transportation,
welding and painting of materials. Determining position of the robotic arm’s end effector is very important process.
For this process, kinematic analysis of the robotic arm must be performed properly.
The kinematic analysis is of great importance in robotic systems. Kinematic of robotic arm does not take into account
the force or moment effect due to motion of a robotic arm relative to a fixed reference coordinate system. Thus,
kinematic analysis provides an analytical definition of a time-dependent function of spatial displacement of the robot.
This information, obtained by kinematic analysis, can indicate the motion of the robotic arm in terms of taking an
object from one place and putting it.
The position of each robot joint is expressed according to the previous or next joint. This successive relationship is
called the open kinematic chain [1]. Considering robotic arm, a tip of the chain is connected to ground while the other
tip is connected to end effector that is mostly called as gripper. When we look at the literature for kinematic analysis,
Maxwell [2] defined 4x4 homogeneous transformation matrices. Denavit-Hartenberg [3] used these transformation
matrices to express the position and orientation information of any coordinate system according to the state of another
coordinate system.

*
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Kinematic analysis, as in all robotic systems, is also handled in two different ways in robotic arm systems. The first is
“forward kinematics” which determines the position and orientation of the the gripper as a result of given joint
angles, and the other is “inverse kinematics” which calculates the angles that the joints must take in order to reach to
the desired position and orientation of the gripper.
Since inverse kinematic analysis involves solving nonlinear equations generated by homogeneous transformation
matrices, it requires more extensive computations than forward kinematic analysis.The difficulty of solving the
nonlinear equations in the inverse kinematic analysis depends on the degree of robot freedom (DOF) and the type of
joint (number of prismatic/revolute joints, sequence, etc.). As the number of DOF and number of revolute joints
increase, it becomes difficult to solve the inverse kinematics problems.
There are many solution sets to solve the inverse kinematics problems of robotic arms with DOF greater than 3,
which makes the solution very difficult. For this reason, it is inevitable to reach a solution by making some
restrictions on the solution of the problems. In this paper, orientation angle (sum of shoulder, elbow and wrist angle
values) of the gripper with respect to the base coordinates was predetermined and thus, restriction was applied to
solve the equations obtained by inverse kinematic analysis. The study in [4], which presents solutions based on
applied method by Gay [5] for 3 DOF Lynx robotic arms, has been a reference to the solutions of the inverse
kinematics equations performed by restricting.
In this paper, main purpose is to obtain the joint angles so that the gripper of the robotic arm can arrive at the desired
position. For this purpose, forward and inverse kinematic analyzes of the robotic arm were performed respectively.
OWI–535 robotic arm with 4 DOF and a gripper was selected for our study. In the solution of the inverse kinematic
analysis equations, orientation angle of the gripper with respect to the base coordinates is determined more easily by
observing the simulation of motion of the robotic arm. Therefore, using 3D CAD model of the robotic arm, the
mechanical model of the robotic arm was created to simulate the motion of the robotic arm by getting the joints of the
arm to the given angle values in Simulink environment via MATLAB/Simulink/SimMechanics toolbox.

2. OWI–535 ROBOTIC ARM
OWI–535 robotic arm in the articulated manipulator category has been designed for educational purposes and is a
low-cost robotic arm shown in Fig. 1. This robotic arm resembles the structure of the human arm. It has 4 DOF,
consisting of base, shoulder, elbow, and wrist joints, and a gripper designed to grasp objects as shown in Fig. 2. All
joints are type of revolute joints. Since no joint rotates around the y-axis, it limits motions of robotic arm. However,
this facilitates kinematics calculations.

Wrist joint
LED
Elbow joint

Gripper
z

x
y

Shoulder joint
Base joint

Fig. 1. OWI–535 robotic arm [6]Fig. 2. Joints and rotation directions of OWI–535 robotic arm

For 4 revolute joints, there are rotation limits that determine working area of the robotic arm. There are rotation limits
for shoulder, elbow and wrist joints in forward and backward while there are rotation limits for base joint in right and
left. OWI–535robotic arm joints have angular rotation limits as shown in Fig. 3.

2469

Kinematic Analysis of OWI–535 Robotic Arm and Simulation of Its Motion using SimMechanics, C. Kaymak, A. Ucar

3000

1800

Elbow motion
(Left view)

Shoulder motion
(Left view)

2700

1200

Base motion
(Top view)

Wrist motion
(Left view)

Fig. 3. Angular rotation limits of OWI–535 robotic arm joints

3. KINEMATIC ANALYSIS OF OWI–535 ROBOTIC ARM
To find joint angles so that the gripper can arrive at the desired position, first, forward kinematic analysis of OWI–
535 is performed. Then, inverse kinematic analysis of the robotic arm is performed using the equations obtained with
the forward kinematics.

3.1. Forward Kinematic Analysis
Forward kinematics problem of a robotic arm is to find the position and orientation of the gripper by a given set of
joint angles and also having D-H parameters of the robotic arm.
For forward kinematic analysis, first, rotation axes of the robotic arm are determined and the axes are located on the
joints. Link lengths of OWI–535 robotic arm is shown in Fig. 4 and location of axis sets on the joints of OWI–535
robotic arm is shown in Fig. 5.

a2= 89 mm

a3= 112 mm

d1=
66 mm

Fig. 4. Link lengths of OWI–535 robotic arm
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89 mm

ɵ2

z1

95 mm

ɵ3

z2

x1
Shoulder
joint

112 mm

z3

x2
Elbow
joint

y1

ɵ4

x3
Wrist
joint

y2

y3

z4
x4
y4

ɵ1

66 mm
z0

y0
x0

Base
joint

Fig. 5. Location of axis sets on the joints of OWI–535 robotic arm

As is known, an articulated robotic arm consists of serial links connected to each other by prismatic or revolute joints.
A coordinate system is located on each link of the robotic arm, and the relativistic position and orientation between
these coordinate systems is determined using homogeneous transformation matrices. The homogeneous
transformation matrix, which shows the relativistic translation and rotation between a link and the next link, is
represented by “A”, while general transformation matrix that determines the position of the robotic arm joints is
represented by “T”. When the position are obtained, firstly “Denavit-Hartenberg (D-H)” method is used. In the D-H
method, kinematic analysis of the robotic arm is performed using four main parameters. These parameters specify
revolute or prismatic joints.
 Ɵ i : rotation angle from x i-1 to x i about z i-1
 d i : translation from origin of (i-1)-th coordinate to intersection of z i-1 and x i along z i-1
 a i : translation from intersection of z i-1 and x i to origin of i-th coordinate along x i
 α i : rotation angle from z i-1 to z i about x i
After the axis sets are located, D-H table containing the D-H parameters for OWI–535 robotic arm is given in Table I.
Table I. D-H table of OWI–535

robotic arm
θ i (rad)
θ1
θ2
θ3
θ4

Joint (i)
1
2
3
4

d i (mm)
66
0
0
0

a i (mm)
0
89
112
95

α i (rad)
-π/2
0
0
0

There is a rotation matrix and a translation vector that specifies position and orientation of each link in the space. The
homogeneous transformation matrix is used as shown in (1) to combine the rotation matrix and the translation vector.
There is as homogeneous transformation matrix as the number of joints.
Ai = Rot(z, θi ) × Trans(0, 0, di ) × Trans(ai , 0, 0) × Rot(x, αi )

(1)

where; Rot(z, θi ): Matrix expressing rotation angle about the z-axis of the joint, Trans(0,0, di ): Matrix expressing
translation of the joint in the z-axis direction, Trans(ai , 0,0): Matrix expressing translation of the joint in the x-axis
direction, Rot(x, αi ): Matrix expressing angle projections of the z-axes between the joints.

The matrices in (1) are placed as in (2). All matrices in (2) are multiplied, and transformed into a single matrix
specifying the position and the orientation according to (i-1)-th joint of i-th joint as shown in (3).
cosθi
sinθi
Ai = �
0
0

Ai = �

cosθi
sinθi
0
0

−sinθi
cosθi
0
0

0
0
1
0

0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0
��
��
0 0 0 1 di 0
1 0 0 0 1 0

−sinθi . cosαi
cosθi . cosαi
sinαi
0

sinθi . sinαi
−cosθi . sinαi
cosαi
0

0
1
0
0

0
0
1
0

0
ai 1
0 0 cosαi
��
0 0 sinαi
1 0
0

ai . cosθi
ai . sinθi
� (3)
di
1

0
−sinαi
cosαi
0

0
0
� (2)
0
1

Using the D-H parameters in Table I, for each joint, the homogeneous transformation matrices of OWI–535 robotic
arm are obtained as in (4), (5), (6) and (7) respectively.
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cosθ1
sinθ1
A1 = �
0
0

cosθ2 −sinθ2 0 89cosθ2
0 −sinθ1 0
0
cosθ1
0
sinθ2 cosθ2 0 89sinθ2
�
(4)A2 = �
� (5)
−1
0
66
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
cosθ3 −sinθ3 0 112cosθ3
cosθ4 −sinθ4 0 95cosθ4
sinθ3 cosθ3 0 112sinθ3
sinθ4 cosθ4 0 95sinθ4
� (6)A4 = �
A3 = �
� (7)
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1

Then, the transformation matrix according to the base coordinates of OWI–535 robotic arm’s gripper is obtained as in
(8).
T04 = A1 A2 A3 A4 (8)

(9) is obtained using the homogeneous transformation matrices and the following trigonometric abbreviations.
s1 = sin θ1 , s2 = sin θ2 , s3 = sin θ3 , s4 = sin θ4 , c1 = cos θ1 , c2 = cos θ2 , c3 = cos θ3, c4 = cos θ4

T04

c �c (c c − s3 s4 ) − s2 (c3 s4 + c4 s3 )�
⎡ 1 2 3 4
⎢
= ⎢ s1 �c2 (c3 c4 − s3 s4 ) − s2 (c3 s4 + c4 s3 )�
− c2 (c3 s4 + c4 s3 ) − s2 (c3 c4 − s3 s4 )
⎢
⎣
0

−s1
c1
0
0

−c1 �c2 (c3 s4 + c4 s3 ) + s2 (c3 c4 − s3 s4 )�
−s1 �c2 (c3 s4 + c4 s3 ) + s2 (c3 c4 − s3 s4 )�
s2 (c3 s4 + c4 s3 ) − c2 (c3 c4 − s3 s4 )
0
𝐜𝐜𝟏𝟏 (𝟖𝟖𝟖𝟖𝐜𝐜𝟐𝟐 + 𝐜𝐜𝟐𝟐 (𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐜𝐜𝟑𝟑 + 𝟗𝟗𝟗𝟗𝐜𝐜𝟑𝟑 𝐜𝐜𝟒𝟒 − 𝟗𝟗𝟗𝟗𝐬𝐬𝟑𝟑 𝐬𝐬𝟒𝟒 ) − 𝐬𝐬𝟐𝟐 (𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐬𝐬𝟑𝟑 + 𝟗𝟗𝟗𝟗𝐜𝐜𝟑𝟑 𝐬𝐬𝟒𝟒 + 𝟗𝟗𝟗𝟗𝐜𝐜𝟒𝟒 𝐬𝐬𝟑𝟑 ))
𝐬𝐬𝟏𝟏 (𝟖𝟖𝟖𝟖𝐜𝐜𝟐𝟐 + 𝐜𝐜𝟐𝟐 (𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐜𝐜𝟑𝟑 + 𝟗𝟗𝟗𝟗𝐜𝐜𝟑𝟑 𝐜𝐜𝟒𝟒 − 𝟗𝟗𝟗𝟗𝐬𝐬𝟑𝟑 𝐬𝐬𝟒𝟒 ) − 𝐬𝐬𝟐𝟐 (𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐬𝐬𝟑𝟑 + 𝟗𝟗𝟗𝟗𝐜𝐜𝟑𝟑 𝐬𝐬𝟒𝟒 + 𝟗𝟗𝟗𝟗𝐜𝐜𝟒𝟒 𝐬𝐬𝟑𝟑 ))
�
𝟔𝟔𝟔𝟔 − 𝐜𝐜𝟐𝟐 (𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐬𝐬𝟑𝟑 + 𝟗𝟗𝟗𝟗𝐜𝐜𝟑𝟑 𝐬𝐬𝟒𝟒 + 𝟗𝟗𝟗𝟗𝐜𝐜𝟒𝟒 𝐬𝐬𝟑𝟑 ) − 𝐬𝐬𝟐𝟐 (𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐜𝐜𝟑𝟑 + 𝟗𝟗𝟗𝟗𝐜𝐜𝟑𝟑 𝐜𝐜𝟒𝟒 − 𝟗𝟗𝟗𝟗𝐬𝐬𝟑𝟑 𝐬𝐬𝟒𝟒 ) − 𝟖𝟖𝟖𝟖𝐬𝐬𝟐𝟐
1

(9)

px , py , pz , which denote the elements of the position vector of the gripper, are obtained as in (11), (12) and (13)

considering (10), so that the forward kinematic analysis is completed.
T04

nx
ny
=�
nz
0

ox
oy
oz
0

𝑎𝑎x
𝑎𝑎y
𝑎𝑎z
0

𝐩𝐩𝐱𝐱
𝐩𝐩𝐲𝐲
� (10)
𝐩𝐩𝐳𝐳
1

where (n, o, 𝑎𝑎)x,y,z represent the orientation of the gripper.

px = c1 �89c2 + c2 (112c3 + 95c3 c4 − 95s3 s4 ) − s2 (112s3 + 95c3 s4 + 95c4 s3 )�

(11)

pz = 66 − c2 (112s3 + 95c3 s4 + 95c4 s3 ) − s2 (112c3 + 95c3 c4 − 95s3 s4 ) − 89s2

(13)

py = s1 �89c2 + c2 (112c3 + 95c3 c4 − 95s3 s4 ) − s2 (112s3 + 95c3 s4 + 95c4 s3 )�

(12)

3.2. Inverse Kinematic Analysis
Inverse kinematics problem of a robotic arm is to find the joint angles of the robotic arm by having the position and
orientation of the gripper. Inverse kinematic analysis is more important than the forward kinematic analysis, because
it is essential to move the gripper to a required position with a defined orientation.
After performing the forward kinematic analysis of OWI–535 robotic arm, the joint angles that must be found in
order to reach the desired position of the gripper are calculated by solving the equations obtained by inverse
kinematic analysis.For the inverse kinematic analysis of OWI–535 robotic arm, first, both sides of the equation
expressing the transformation matrix in (8) are multiplied by A1 −1 and (14) and (15) are obtained.
A1 −1 T04 = A1 −1 A1 A2 A3 A4
nx
−1 ny
A1 �
nz
0

ox
oy
oz
0

𝑎𝑎x
𝑎𝑎y
𝑎𝑎z
0

(14)

px
py
� = A 2 A 3 A4
pz
1

(15)

Then, (16) is obtained using the homogeneous transformation matrices and the following trigonometric abbreviations.
nx c1 + ny s1
−nz
�
ny c1 − nx s1
0

s234 = sin(θ2 + θ3 + θ4 ) , c234 = cos(θ2 + θ3 + θ4 ) , s23 = sin(θ2 + θ3 ) , c23 = cos(θ2 + θ3 )

ox c1 + oy s1
−oz
oy c1 − ox s1
0

𝑎𝑎x c1 + 𝑎𝑎y s1
−𝑎𝑎z
𝑎𝑎y c1 − 𝑎𝑎x s1
0

𝐩𝐩𝐱𝐱 𝐜𝐜𝟏𝟏 + 𝐩𝐩𝐲𝐲 𝐬𝐬𝟏𝟏
c234
𝟔𝟔𝟔𝟔 − 𝐩𝐩𝐳𝐳
s
� = � 234
𝐩𝐩𝐲𝐲 𝐜𝐜𝟏𝟏 − 𝐩𝐩𝐱𝐱 𝐬𝐬𝟏𝟏
0
0
1

−s234
c234
0
0

0
0
1
0

𝟗𝟗𝟗𝟗𝐜𝐜𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐜𝐜𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟖𝟖𝟖𝟖𝐜𝐜𝟐𝟐
𝟗𝟗𝟗𝟗𝐬𝐬𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐬𝐬𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟖𝟖𝟖𝟖𝐬𝐬𝟐𝟐
�
𝟎𝟎
1

(16)

(17), (18) and (19) are obtained by taking advantage of the element equality of two matrices in (16). Now, equations
expressing the joint angles are obtained.

px c1 + py s1 = 95c234 + 112c23 + 89c2 (17)
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66 − pz = 95s234 + 112s23 + 89s2

(18)

py c1 − px s1 = 0

(19)

Using (19), the base rotation angle θ1 is expressed as in (20).
θ1 = tan−1 (py /px )orθ1 = θ1 + 1800 (20)

To obtain θ3 , at first 95c234 in (17) and 95s234 in (18) are thrown to the left of the equations, and both sides of the
equations are squared and summed with each other as shown in (21). Later, using c23 = c2 c3 − s2 s3 ve s23 = s2 c3 +
c2 s3 trigonometric difference formulas, (22) and (23) are obtained.
(px c1 + py s1 − 95c234 )2 + (66 − pz − 95s234 )2 = 892 + 1122 + 2 × 89 × 112 × c3

(21)

c3 = ((px c1 + py s1 − 95c234 )2 + (66 − pz − 95s234 )2 − 892 − 1122 )/2 × 89 × 112

(22)

s3 = ±�1 − c3 2

(23)

Using (22) and (23), elbow rotation angle θ3 is expressed as in (24).
θ3 = tan−1 (s3 /c3 )

(24)

Due to (23), there can be more than one solution that expressesθ3 . Because, the gripper can reach to target from more
than one way as seen in Fig. 6. Considering the desired motion of the robotic arm, the solution set is reduced to the
one.
z0
Elbow
up

Elbow
down

x0

Fig. 6. Two different approaches of the gripper to target

(17) and (18) are rearranged using above mentioned the trigonometric difference formulas as in (25) and (26). s2 and
c2 are left alone as in (27) and (28) to obtain θ2 .
px c1 + py s1 − 95c234 = 112(c2 c3 − s2 s3 ) + 89c2

(25)

66 − pz − 95s234 = 112(s2 c3 − c2 s3 ) + 89s2 (26)

s2 = ((89 + 112c3 )(66 − pz − 95s234 ) − 112s3 (px c1 + py s1 − 95c234 ))/((89 + 112c3 )2 + 1122 s3 2 )
2

2

2

(27)

c2 = ((89 + 112c3 )�px c1 + py s1 − 95c234 � + 112s3 (66 − pz − 95s234 ))/((89 + 112c3 ) + 112 s3 )

(28)

θ2 = tan−1 (s2 /c2 )

(29)

Using (27) and (28), shoulder rotation angle θ2 is expressed as in (29).

In this paper, the proper orientation of OWI–535 robotic arm’s gripper is designated as in Fig. 7. The inverse
kinematic analysis is completed by reducing to the single solution set as given in equations (30), (31), (32) and (33)
expressing the joint angles.
z0
Elbow
up

x0

Fig. 7. The proper orientation of OWI–535 robotic arm’s gripper to target
θ1 = tan−1 �

py
�
px

(30)
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θ3 = tan−1 ⎛
⎝

2

�1 − ��(px c1 + py s1 − 95c234 � + (66 − pz − 95s234 )2 − 892 − 1122 )/(2 × 89 × 112)�
2

2

�(px c1 + py s1 − 95c234 � + (66 − pz − 95s234 )2 − 892 − 1122 )/(2 × 89 × 112)

(89 + 112c3 )(66 − pz − 95s234 ) − 112s3 (px c1 + py s1 − 95c234 )
θ2 = tan−1 �
� (32)
(89 + 112c3 )�px c1 + py s1 − 95c234 � + 112s3 (66 − pz − 95s234 )

⎞
⎠

(31)

As θ234 is predetermined shown in Fig. 8, the solution of the equations is restricted. Thus, wrist rotation angleθ4 is
obtained as in (33).
y1

ɵ3

ɵ4

a3

ɵ234

a4

a2

ɵ2
x1

Fig. 8. A sample impression of the rotation angles of the last three joints (θ2 , θ3 , θ4 ) and the orientation angle (θ234 )

θ4 = θ234 − θ2 − θ3

(33)

With equations (30), (31), (32) and (33), the joint angles (θ1 , θ2 , θ3 , θ4 ) are obtained as a result of px , py , pz and a proper
θ234 inputs. To select a proper θ234 value, it would be convenient for us to observe simulation of the robotic arm’s
motions.

4. SIMULATION OF OWI–535 ROBOTIC ARM’S MOTION
MATLAB/Simulink/SimMechanics toolbox was used to simulate the motion of OWI–535 robotic arm by giving
desired angles joints. SimMechanics is a simulation package that enables 3D modeling of mechanical systems. This
package, running in Simulink environment, extends Simulink environment with multibody mechanical modeling with
its extensive function library. Because SimMechanics runs under Simulink, it gives you the opportunity to integrate
all of the capabilities of MATLAB and Simulink software.
To observe simulation of OWI–535 robotic arm’s motion, Simulink block diagram is designed as in Fig. 9. As shown
in Fig. 10, the robotic arm is modeled in SolidWorks, then transferred to Simulink via SimMechanics, andthe
mechanical model is created as shown in Fig. 11.

Fig. 9. Simulink block diagram for simulation of OWI–535 robotic arm’s motion
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Fig.10. 3DCAD model of OWI–535 robotic arm in SolidWorks

Fig. 11. Mechanical modelof OWI–535 robotic arm in the Subsystem

5. EXPERIMENTAL RESULTS
All equations of the kinematic analyzes were solved with scripts written in MATLAB. The base coordinates of the
robotic arm is given in Fig. 12. The simulation of the final views of the robotic arm’s joints according to the joint
angles in Table II is shown in Fig. 13 by the created mechanical model. The gripper positions in Table II are
calculated by the equations obtained via forward kinematic analysis.
+z

+x

-y

Fig. 12. The base coordinates of OWI–535 robotic arm
Table II. The joint angles and the gripper position for 4 different motions of OWI–535 robotic arm
Joint angles
(degree)
Motions

Base

Shoulder

Gripper position
Elbow

Wrist

angle

angle

angle

angle

(Ɵ 1 )

(Ɵ 2 )

(Ɵ 3 )

(Ɵ 4 )

(mm)
(p x , p y , p z )

Motion-1

0

0

0

0

(296, 0, 66)

Motion-2

-30

-50

50

55

(193.73, -111.85, 56.36)
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Motion-3

-90

-60

80

20

(0, -222.52, 43.71)

Motion-4

-150

-65

80

10

(-200.83, -115.95, 77.52)

Motion-1
(Home position)

Motion-2

Motion-3

Motion-4

Fig. 13. Simulation of the 4 different motions of OWI–535 robotic arm

Considering the angular rotation limits of OWI–535 robotic arm joints, it can be seen that θ234 = 55may be
reasonable so that the gripper reaches to a desired px , py , pz coordinates as a result of motion simulations. Thus and so,
Joint angles
(degree)

Gripper position
Motion

(mm)
(p x , p y , p z )

Base

Shoulder

Elbow

Wrist

angle

angle

angle

angle

(Ɵ 1 )

(Ɵ 2 )

(Ɵ 3 )

(Ɵ 4 )

1

(100, -100, 30)

-45

-99.86

124.04

30.83

2

(-80, -150, 60)

-118.07

-86.90

95.65

46.24

3

(0, -220, 80)

-90

-51.18

39.61

66.58

4

(180, -110, 20)

-31.43

-54.25

75.39

33.85

the joint angles is obtained as in Table III with equations obtained via inverse kinematic analysis.
Table III. Joint angles according to the position ofOWI–535 robotic arm’s gripper

Generally, determining the proper value of θ234 can vary depending on the joint angle limits of the robotic arm and
application.

6. CONCLUSIONS
To conclude, this paper proposes a method for solving of the equations obtained by the inverse kinematic analysis of
4 DOF robotic arm with revolute joints. The experimental results shows thatthe simulation of the robotic arm’s
motion enables to better choose the orientation angle and proper orientation of the gripper, which need to be
determined for inverse kinematics. Considering the created mechanical model for the simulation,it is seen that
designing CAD model in SolidWorksand then transforming CAD model into SimMechanics is a convenient method.
Observations shows that SimMechanics presents a powerful tool for modeling mechanics of rigid bodies.
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Abstract
In order to reduce the harmonic distortion at output voltage of voltage source inverter (VSI) for linear
and non-linear loads, classical proportional-integral (PI) and proportional-integral-derivative (PID)
controllers are generally used. PID controllers have three parameters and provide successful
performance for many real applications if the parameters are tuned appropriately. In this study, PI and
PID controllers are used to control the total harmonic distortion (THD) at output voltage of VSI system.
The parameters of the controllers are determined by minimizing the error signals using the integral
performance criteria. PI and PID controllers are designed using Integral of the Time-Weighted Absolute
Error (ITAE), Integral of the Absolute Error (IAE) and Integral of the Square Error (ISE). The designed
controllers are applied to VSI system in order to observe and compare the total harmonic distortion
(THD) at output voltage of VSI system for various loads using FFT analysis in Matlab Environment.
Keywords: PI and PID controllers, integral performance cirteria, harmonics, matlab.

1. INTRODUCTION
The pulse-width modulation (PWM) voltage-source inverter (VSI) is used frequently in AC power
conditioning systems. The control of these systems is very important especially when they operated with
nonlinear or periodic loads. If the control action in these system is not successful then the output voltage of
these systems may contain significant harmonic distortion. To control the VSI system various control
methods are used, especially classical proportional-integral (PI) and proportional-integral-derivative (PID)
controllers [1-5] are commonly used to keep the harmonic value within a certain range.
Optimization algorithms are commonly used to determine the optimal values controller parameters for PID
and PI controllers. In this study, the PI and PID controllers are designed by minimizing the error signal
between the output of the system and reference input signals to control the three-phase voltage source
inverter. The values of the parameters of the controllers which minimize error signal are determined using the
time domain integral error performance criteria. PI and PID controllers whose parameters are found by
minimizing errors using integral of absolute error (IAE), integral of time multiplied by absolute error (ITAE)
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and integral of squared error (ISE) performance criteria [2] are used to control VSI. VSI with designed
controllers are modeled in MATLAB environment and simulated for different loads. The obtained results are
analysed using FFT analysis to investigate the total harmonic distortion (THD) of the output voltage.
Comparison and performance analysis of designed controllers PI-IAE, ITAE, ISE and the PID-IAE, ITAE,
ISE is presented for the improvement in the THD values at the inverter output voltage under the same
situations for different types of loads.

2. INTEGRAL PERFORMANCE CRITERIA DESIGN METHODS
Often the performance of the control system assessing, unit step function is applied to the system input and
the final response curve's temporary and persistent state behaviours against unit step function are examined.
Such as parameters maximum overshoot, peak, delay, and settlement time are important in the transient state
behaviour of the system. Since it is difficult to design according to the parameters, the integral performance
criteria for calculating the optimal controller parameters based on error have been developed.
ITAE (Integral of the Time -Weighted Absolute Error), IAE (Integral of the Absolute Error), ISE (Integral of
the Square Error), MSE (Integral of the Time-Weighted Square Error or Mean Square Error) are the most
often used.
We can formulate ITAE,
∞

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = ∫0 𝑡𝑡. |𝑒𝑒(𝑡𝑡)|. 𝑑𝑑𝑑𝑑

(1)

We can formulate IAE,
∞

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = ∫0 |𝑒𝑒(𝑡𝑡)|. 𝑑𝑑𝑑𝑑

(2)

We can formulate ISE,
∞

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 = ∫0 𝑒𝑒(𝑡𝑡)2 . 𝑑𝑑𝑑𝑑

(3)

We can formulate MSE,
∞

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = ∫0 𝑡𝑡. 𝑒𝑒(𝑡𝑡)2 . 𝑑𝑑𝑑𝑑

(4)

Where e(t) = Ysp(t) – Y(t) is the error of the system.

3. CONTROLLER DESIGN
3.1. Transfer Function of Voltage Source of Inverter
A there phase inverter is shown single phase full-bridge inverter for each phase as Fig.1 [4]
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Fig. 1. Single phase voltage source inverter

When we apply KVL and KCL to VSI system,
𝑑𝑑𝑣𝑣𝑐𝑐
1
1
= 𝑖𝑖𝐿𝐿 − 𝑖𝑖𝑜𝑜
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐶𝐶
𝐶𝐶

(5)

𝑑𝑑𝑖𝑖𝐿𝐿
1
1
𝑅𝑅
= 𝑣𝑣𝑖𝑖 − 𝑣𝑣𝑐𝑐 − 𝑖𝑖𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝐿𝐿
𝐿𝐿
𝐿𝐿

(6)

With no load, the inverter transfer function with no load can be found from above equations as,
𝑃𝑃(𝑠𝑠) =

𝑈𝑈𝐶𝐶 (𝑠𝑠)
1
=
𝑈𝑈𝑖𝑖 (𝑠𝑠) LC𝑠𝑠 2 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 1

(7)

where C and U i is the inverter bridge output voltage and U c is the voltage of filter capacitance. When we put
the values L=0.552 mH, R=0.3Ω, C=140µF, the transfer function of VSI is found as;

𝑃𝑃(𝑠𝑠) =

1
77.28 ∗ 10−9 𝑠𝑠 2 + 42 ∗ 10−6 𝑠𝑠 + 1

(8)

3.2. Tuning PI and PID Controllers Parameters Using Integral Performance Criteria
Parameters of PI and PID controllers optimized using ITAE, IAE, ISE performance criterions for VSI system
are shown in Table 1, Table 2 and Table 3.
Table 1. Parameters of PI-ITAE and PID-ITAE controller
Kp

Ki

Kd

ITAE

PID

169

315

0,002

0,005112

PI

1850

950

--------

0,005195

Table 2. Parameters of PI-IAE and PID-IAE controller
Kp

Ki

Kd

IAE

PID

2100

200

0,00092

0,005056

PI

4115

311

--------

0,005141

2479

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
Table 3. Parameters of PI-ISE and PID-ISE controller
Kp

Ki

Kd

ISE

PID

1,1

48

0,0007

0,005143

PI

1

1041

--------

0,005139

4. RESULTS AND DISCUSSION
VSI controlled with the PI-ITAE, IAE, ISE and the PID-ITAE, IAE, ISE controller is simulated in Matlab
environment for analysing the total harmonic distortion (THD) of the output voltage. The PI-ITAE, IAE, ISE
and the PID-ITAE, IAE, ISE are applied to the same VSI for comparative purposes to demonstrate the
advantages and disadvantages of each controller system. The tracking performance is tested with both
different values linear and nonlinear loads. Simulation results are given in Table 4.
Table 4. For different values of linear and nonlinear loads THD at output voltage of VSI

THD(%)

RLC(50k

RLC(100k

RLC(150k

R(50k

R(100k

R(150k

Watt, 5k

Watt, 10k

Watt, 15k

Watt)

Watt)

Watt)

Var, 5k

Var, 10k

Var, 15k

Var)

Var)

Var)

PI

4,71

4,73

4,45

8,62

7,64

6,14

PID

7,55

6,39

5,91

11,10

7,82

6,95

PI

6,04

6,95

7,68

4,24

5,74

6,95

PID

6,67

7,28

7,19

2,91

6,51

6,57

PI

5,28

3,84

4,68

8,44

6,63

7,9

PID

4,06

4,29

4,56

9,06

7,32

6,4

ITAE

ISE

IAE

The VSI system which DC Voltage is 440V, 50Hz frequency and has a RLC filter (L=0.552 mH, C =140μF,
R=0.3Ω) is created in Matlab Simulink
From the simulation results, it can be found that for PID controllers, parameters is turned using IAE
performance criteria give the result based on THD value for resistive loads. PI-ISE controller show better
THD restraint under lighter linear and nonlinear loads. However for the PI-ITAE and PID-ITAE controllers

will improve the THD performance of the system as the load value increases. And for PID-IAE
controler, THD values increase when linear load value increases, but for non linear load value
increases THD values decrease.
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Abstract
In this study a method was conducted to find fault types. One period three phase line currents and the
sequence current components were used as data window. The transient signals were reduced by a certain
method. To do this, in the event of each fault, the maximum peak value of the three phase currents was
found, and then each of the line currents was divided by this value. A same procedure was applied to the
sequence current signals. This method ensures that the greatest peak values of the signals remain within
certain values. The RMS entropy values of transient signals and the ratios of RMS entropy values to each
other were used to obtain classification features. Then these features were used together with Random
Forest (RF), IBK, and PART to find fault type. The obtained simulation results indicate that the method
used in this study is very effective method for the classification of short circuit faults.
Keywords: Fault classification, transient current signals, random forest, ıbk, part.

1. INTRODUCTION
There are many different studies on the classification of fault types in the literature. All the work done
generally consists of two steps. Firstly, various properties are obtained from line currents and / or voltage
signals for fault classification, and then fault types are classified using these properties and various
classification algorithms such as Artificial Neural Network (ANN), Fuzzy Logic (FL) and Decision Tree
(DT). The biggest problem in the studies is how to obtain effective classification properties from current and
/ or voltage signals for classification. In [1], classification features were obtained by applying Half Cycle
Discrete Fourier Transform (HCDFT) to current signals. Later, these classification features were used with
FL and short-circuit faults were classified. In [2], Multi Resolution Analysis (MRA) coefficients were
obtained by applying Wavelet Transform (WT) to the line currents to determine the fault type and then fault
types were determined by applying the sum of these coefficients to a certain rule base. In the study, the initial
fault phase angle was specified between (0-180) degrees, indicating that the initial fault phase angle had a
significant effect on the line currents. In [3], Discrete Wavelet Transform (DWT) was applied to current and
voltage signals to obtain classification properties. Multiclass Support Vector Machine (MCSVM) was used as
the classification algorithm. In [4], fault types were classified by Wavelet Single Entropy (WSE) and certain
pre-determined rules. In [5], classification features were obtained by applying S transformation to current
signals. Short-circuit fault types were classified by applying these obtained properties to the DT. In [6],
classification features were obtained by applying DWT to the signals from the role point, and then fault types
were classified by applying these properties to the Feedforward Neural Network (FNN). In [7], HCDFT was
applied to the current and voltage signals received from one side of the line and the magnitude and phase
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values of the odd harmonics from the 1st harmonic to the 19th harmonic were calculated. Then, fault types
were classified by applying these magnitudes and the phase values of these magnitudes to DT. In the method,
half period length signals, 2 ms before the fault and 8 ms after the fault, were used in order to obtain the
classification property. It is emphasized that the method is influenced a lot by the data window. In [8], DWT
and Fourier Transform (FT) were used to both locate faults and classify fault types and the simulation results
were compared. 8-level signal separation was applied by applying DWT to each line current. Here, fault types
were tried to determine by using some coefficients and some rules obtained with third level detail signals. For
FT, the magnitude of the first component of each three phase currents were determined by applying Fast
Fourier Transform (FFT) to the current signals and then in a similar way, fault type was tried to be found with
some pre-determined rules. Simulation results indicate that DWT is a more appropriate method for fault
classification.
In this study at first, one period three phase current signals which occurred after fault and the sequence
current components which obtained after applying the modal transformation to three phase current signals
were obtained. Then Root Mean Square (RMS) entropy values of transient currents and the ratios of RMS
entropy values to each other were used to obtain classification features. However the RMS values of the
transient current line signals and the sequence current components are affected by different parameters such
as fault resistance and fault distance for same fault type. To solve this problem, before RMS values of
transient signals were calculated, the maximum peak value of the three-phase line currents for each fault was
found and then the signals were reduced by dividing each line current by this value. The same operations
were applied to the sequence current components. Simulations have shown that the properties obtained for
this same short circuit fault type after this signal reduction operation are similar even for very different fault
conditions. Once these properties have been achieved, faults have been classified by using many different
machine learning algorithms such as RF, IBk, PART. The simulation results show that these machine
learning algorithms are very effective for fault classification.

2. MACHINE LEARNING ALGORITHMS
Machine learning algorithms are used in many different areas such as classification, clustering and regression.
Each algorithm has a different approach technique. Some different machine learning techniques have been
studied in this chapter.

2.1. Random Forest
RF was developed by Leo Breiman [9]. It was formed by the combination of unpruned classification trees,
using majority vote to make predictions [10]. Each tree is grown as follows [11]:
•
•
•

If the number of cases in the training set is N, sample N cases at random, with replacement from the
original data.
If the number of cases in the training set is N, N cases are randomly sampled to take the place of the
original data. This example will be the training to grow the tree.
At each node, m prediction is selected randomly from outside the M input variable (m ≤ M). The
value of m is kept constant during the growth of the forest. To achieve the best results:

m=
•

.
Each tree is grown in the widest possible range. There is no pruning [11].

The RF algorithm has several important properties specified below [11]:
•
•
•
•
•

It has been reported that it is consistently correct when compared to existing classification
algorithms.
It works efficiently on large datasets.
It has a productive method for estimating the missing data, and maintains its correctness when a
large part of the data is missing.
It predicts which properties are important in classification.
It is more resistant to noise compared to other methods.

2.2. Part
The PART algorithm [12] is a relatively simple algorithm that performs global optimization to produce the
correct rules. It creates a rule and removes the covered samples from the database. It continues to create a
recursive rule for the remaining samples [13]. This continues until there are no more samples in the database.
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2.3. IBK (K – Closest Neighbor)
The IBK is the closest neighbor classifier with k units. Different search algorithms can be used to speed up
the task of finding the closest neighbors. The distance function used is a parameter of the search. Oklid,
Chebyshev, Manhattan and Minkowski distance measures can be used [14].

3. OBTAİNİNG THE CLASSİFİCATİON PROPERTİES
In the completed studies in the literature, as well as algorithms to be used in classification, it has been one of
the most important problems to obtain effective classification properties from current and / or voltage signals.
Generally, DWT [3, 6] or HCDFT [1, 7] were used to obtain classification features in the literature.
In this study, one period line currents which occurred after fault and zero, positive and negative sequence
components obtained after applying modal transformation to three phase line currents were used as data
window. The sequence current components were obtained by applying the Equation 1 to the line currents. In
Equation 1, p denotes the phase and m denotes modal quantities. T and T-1 are given in Equation 2.

Im = T

−1

Ip

1 1 0 
T = 1 0 1 
1 −1 −1



(1)

1 1 1
1
−
1
2 −1 −1
and T=

3
 −1 2 −1

(2)

The RMS value was used as the entropy value of the signals. RMS value of transient signals is vary
depending on many fault parameters. Therefore, before the RMS values of the line current signals and the
sequence current components obtained after applying the modal transformation to the line currents were
taken, the signals were reduced by a certain method. To do this, in the event of each fault, the maximum peak
value of the three phase currents was found, and then each of the line currents was divided by this value.
Similarly, for each fault, the greatest peak value of the sequence current components was found, and then the
signal components were reduced by dividing each of the sequence components by this peak value. This
method reduces the maximum peak values of line current signals and sequence currents to -1 or +1 in all fault
cases. After reduction, the RMS values of the signals and the ratios of these RMS values to each other were
taken and a total of 12 different properties were obtained. In the first six properties, the RMS values of each
line current (RMS(Phase(A)), RMS(Phase(B)), RMS(Phase(C))) and the ratios of these values to each other
(RMS(Phase(A))/RMS(Phase(B)),RMS(Phase(B))/RMS(Phase(C)), RMS(Phase(C))/RMS(Phase(A))) were
used while in the next six properties, the RMS values of the zero, positive and negative series components
obtained after applying the modal transformation to the current signals (RMS(Zero), RMS(Positive),
RMS(Negative)) and the ratios of these values to each other (RMS(Zero)/ RMS(Positive), RMS(Positive)/
RMS(Negative), RMS(Negative)/RMS(Zero) were used.
Here, the RMS value of a vector is calculated as
X RMS =

1 N
2
∑ Xn 

N n =1 

(3)

Figure 1. shows the general algorithm used for fault classification in the study.
Start

Get The Three Phase Line
Currents
Modal Transform
Equation (1)

Find Biggest Peak Value of The Line
Currents
Ipm(i)=max(Ip(Ia,Ib,Ic))
Ia=Ia/Ipm(i)
Ib=Ib/Ipm(i)
Ic=Ic/Ipm(i)

Find Biggest Peak Value of Sequence
Current
Ipm(s)=max(Ip(Izero,Ipositive,Inegative))

Izero=Izero/Ipm(s)
Ipositive=Ipositive/Ipm(s)
Inegative=Inegative/Ipm(s)

The RMS Values of the Signals and the Ratios of These RMS
Values to Each Other
Normalization
Random Forest or IBK or PART

Fault Classification

Fig 1. Fault classification algorithm
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4. SIMULATION STUDY
In this study, the Alternative Transients Program (ATP/EMTP) program [15] was used in order to model
transmission lines and obtain transient regime current signals. The Waikato Environment for Knowledge
Analysis (WEKA) program was used for RF, IBk and PART machine learning algorithms. The WEKA
program is a JAVA program with graphical tools and algorithms for data analysis. WEKA realizes various
standard data mining applications such as preprocessing, clustering, classification, visualization and property
selection [16].
In Table I, transmission line parameters selected for the study are given.
Table I. Transmıssıon lıne parameters.
Line length

600km

Voltage

380kV

Frequency

50Hz

Source inductance and resistance

0.1 Ω, 1 mH

Line inductance

1.075 mH/km

Line capacitance

10.805 nF/km

Figure. 2. shows the ATPDraw model of the Three Phase Symmetrical Fault (LLL).

Fig. 2. ATPDraw model used for simulation for LLL fault

A total of 10 different fault types, Line-to-Ground-(LG)(a), Line-to-Ground-(LG)(b), Line-to-Ground(LG)(c), Line-to-Line-(LL)(a-b), Line-to-Line-(LL)(a-c), Line-to-Line-(LL)(b-c), Double Line-to-Ground
fault (LLG)(a-b-g), Double Line-to-Ground fault (LLG)(a-c-g), Double Line-to-Ground fault (LLG)(b-c-g)
and LLL were used in this study. In total, 7830 different short circuit faults were created with ATPDraw
program. Ten different classification types were assigned for these 10 different types of faults created in all of
the classification algorithms. Table II shows the short circuit faults formed by the ATPDraw program. In
database 1, short-circuit faults with different types of faults, different fault resistances, different fault
distances and different source inductances were formed. In database 2, short-circuit faults with very different
parameters than the ones in database 1 were formed. In database 3, different fault initial phase angles were
also included in short-circuit faults. In this study, a larger short circuit fault initial phase angles were added to
the database than in [2]. The objective here is to test the success of the method applied in multiple fault cases.
Table II. Short-cırcuıt fault parameters.
Database1

Database2

Database3

Fault Distance (km)

20,40,60,80...580

30,50,70,90…570

100,200,300..500

Fault Resistance (Ω)

1,25,50

15,30,45

15,30,45

Source Inductance (mH)

1,25,50

15,30,45

15,30,45
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Phase Angle (Degree)

0

0

30,90,150,210,270,330

Number of Fault Types

10

10

10

Number of
Fault Types

29*3*3*1*10

28*3*3*1*10

5*3*3*6*10

Different

Total

7830

The method was tested with three different ways. At first, randomly determined 20% of the database (1566
Data) was used for training while 80% (6264 Data) was used for the test. Then, randomly determined 30% of
the same database (2349 Data) was used for training and 70% (5481 Data) was used for the test. Finally, the
classification success of the method was tested by performing cross validation which is k = 10 in the
database. In the cross validation which is k = 10, firstly, 10 data bases are obtained by dividing the database
into 10 equal parts. Then, each database was selected as test data, and the other 9 data were selected as
training data. In this method, 10 different classifications are made and as a result of the classification,
averages of 10 different classifications are taken. Table III shows the simulation results obtained. The
machine learning algorithm achieved the best classification performance in RF work (S> 99.68). The success
of this algorithm in terms of classification is also emphasized in the completed studies in the literature. Other
algorithms (IBk, PART) have also been found to be effective algorithms for classifying short-circuit faults
(S>98.97). Table IV compares the classification studies completed in the literature from many directions. As
seen in this table, the success achieved in this study is better than many studies and the number of shortcircuit faults tested (6264) is much higher.
The method in [17] was used in this study to obtain classification properties. However, J48 was used as the
classification algorithm and 98.83% success was obtained for fault classification.
Table III. Sımulatıon results of classıfıcatıon algorıthms.
Database

Database

20% Training

30% Training

80% Test

70% Test

Random Forest

99.68

99.79

99.87

IBk

99.42

99.65

99.91

PART

98.97

98.97

99.75

Classifier

k=10 cross
validation

Table IV. Literature studies properties.
Ref

Obtaining

Classifier

Number

Number

Success

Properties

Algorithm

of Property

of Test Data

%

HCDFT

FL

5

T=2400

S=97.41

3

T ≈1000

S=100

Data Window
No
Current Signals
1
(Half Period)
Some
2

Current Signals

MRA
determined rules

3

Current and

DWT

MCSVM
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Voltage Signals
(One Period)

Voltage Signals
Some
4

(Half Period)

WSE

3

T=250

S=100

DT

24

T=1800

S>98

DWT

FNN

24

T=1900

S>99

HCDFT

DT

114

T=1920

S=100

RMS

J48

12

T=6264

S=98.83

RMS

Random Forest

12

T=6264

S=99.68

determined rules

Current Signals

S Transfor-

(One Period)

mation

5

Current and
6
Voltage Signals
(Quarter Period)

Current and
7
Voltage Signals
(Half Period)
Current Signals
17
(One Period)

Recom
mended

Current Signals
(One Period)

The classification of fault types occurred in the transmission line is a challenging topic in power system
application. Several different methods have been applied for the classification of short-circuit faults. In all of
these studies, various properties were first obtained and then by applying these properties to various
classification algorithms short-circuit faults were classified. In this study, line current signals of a period
length and sequence components obtained after applying a modal transformation to line currents were used to
obtain classification features. The RMS values of the transient signals were taken to measure the stability of
the unstable signals. Before the RMS values were taken, the maximum peak values of the line currents were
found in each fault to ensure that the characteristics to be used in the classification are remain at certain
values and then signals were reduced by dividing line currents by this value. Similarly, the largest peak value
of the sequence component was found, and then the sequence component signals were reduced by dividing
each sequence component by this value. Then, the classification properties were obtained using the RMS
values of the signals and the ratios of these RMS values to each other. After obtaining the classification
properties, many machine learning algorithms have been used to find short-circuit faults. Random Forest
algorithm has been the most successful classification algorithm. At the same time, the simulation results show
that the IBk and PART algorithms were very successful for detecting fault classification. This study was
compared with many studies done in the literature and the research results show that the method was used in
this study is very effective for detecting short-circuit fault type.
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Abstract
Require high efficiency and power-to-weight ratio at small and medium scale power outputs turbines
which are, currently being studied extensively for obtain electrical from waste heats and vapors. The Pars
engine, which is a rotary engine consisting of compressor, combustion chamber and turbine, is similar to
the single vane rotary refrigerant compressor and expander used in the industry. In this study, a novel
dual-stage rotary turbine with a 123 cc turbine volume was designed for exhaust gas energy recovery.
Cold and hot air tests were performed on the manufactured turbine and the adaptation to a singlecylinder diesel engine was made. Combustion experiments have resulted in a 3.36-fold increase in turbine
power at a constant airflow of 25 l / min compared to cold-air experiments.
Keywords: SI Engines, exhaust gases, turbo rotary turbine, generation of electricity

1. GİRİŞ
Gelişen teknoloji ile enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Enerji ve enerjinin verimli kullanılması, tüm
dünya ülkeleri bakımından, su ve gıda sorunlarından sonra araştırılması ve geliştirilmesi gereken konular
arasında ilk sıraya sahiptir. Bilim adamları gün geçtikçe artan ihtiyaçları daha kolay karşılamak ve modern
yaşama yollarını bulma çabaları nedeniyle, alternatif enerji kaynaklarını araştırmaktadırlar. Günümüzde her
ne kadar rüzgâr, güneş ve hidrojen enerjisi gibi doğal, temiz ve ucuz enerji kaynaklarının tüm endüstri
alanlarında yaygınlaştırma çabaları devam etse de, petrol ve türevi yakıtların kullanımından vazgeçmek uzun
seneler kolay olmayacaktır. Bu nedenle alternatif enerji kaynakları ile çalışan enerji dönüşüm makinelerinin
tasarımının yanında petrol ve türevleri yakıtlarını kullanan çevre dostu ve ekonomik enerji dönüşüm
makinelerinin tasarımı da hız kazanmıştır [1-3]. İçten yanmalı motorların verimleri düşünüldüğünde yakıt ile
verilen enerjinin sadece % 25-30 kadarı mekanik faydalı enerjiye dönüşürken, yaklaşık % 40’ı ısı enerjisi
olarak egzozdan dışarıya atılmaktadır [4]. IY motorlarda enerji dönüşüm çalışmalarına bakıldığında
genellikle egzozla atılan ısı enerjisinden elektrik elde etmek amaçlı çalışmalar hız kazanmıştır. Yapılan
çalışmalar genellikle termoelektrikli sistemler üzerine yoğunlaşmakta olup, bu konu ile ilgili birçok
simülasyon ve optimizasyon çalışması da bulunmaktadır.
Vale ve arkadaşları[5] tarafından yapılan çalışmada 3,5 tonluk ticari ve 40 tonluk ağır hizmet tipi araçların
egzoz gazlarından elektrik eldesi için termoelektrik sistemi geliştirmiş olup, 188 W ile 886 W elektrik elde
ederek, %2 ile % 4.4 arasında verim elde etmişlerdir.
Meng ve arkadaşları [6] tarafından yapılan çalışmada 200 Co çalışma sıcaklığı olan bir egzoz sisteminde 2
mm kalınlığındaki bir termoelektrik sisteminin 1 m2 lik alanda 1.47 kW elektrik enerjisi üretebileceğini
hesaplamışlardır. 350 Co de bu sistemin % 4.5 lik enerji dönüşümü sağlayacağını ve Çin malı bir ürün ile bu
sistemin 4 yılda kendini amorti edeceğini bildirmektedirler.
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Demir ve arkadaşı [7] tarafından yapılan bir çalışmada motor egzoz gazından enerji kazanımı için özgün bir
termoelektrik sistem tasarlamışlardır. Bu sistemde üç farklı termoelektrik malzemesi kullanarak nümerik
analizlerini yapmışlardır.
He ve arkadaşları [8] tarafından içten yanmalı bir motorun egzoz gazlarından enerji kazanımı için
termoelektrik sisteminin optimizasyon tasarımını yapılmıştır.
Golman ve arkadaşı [9] tarafından yapılan çalışmada ise bir sprey kurutucu kullanarak havadan havaya ısı
değiştiricisi ile egzoz gazından ısı kazanımını simüle edilmiştir. Yapılan simülasyonda enerji veriminde %16
enerji kazanımında da % 50 lik bir artış olduğu bulunmuştur.
Khaled ve arkadaşları [10] tarafından yapılan çalışmada 500 k-VA bir jeneratörün egzoz gazından ısı
kazanımının parametrik analizini yaparak iki farklı egzoz gazı akış yolu denemişlerdir. Dış ve iç çaplarda
0,75 lik bir fark bulunan akış II de 26 kW lık bir ısı eldesi sağlamışlardır.
Liu ve arkadaşları [11] tarafından yapılan başka bir çalışmada farklı iki çevrime (Rankin ve Brayton) göre
motor egzoz gazlarından enerji dönüşümü analizleri yapılmıştır.
Deng ve arkadaşları [12] tarafından yapılan çalışmada içten yanmalı bir motorun egzoz gazlarından enerji
eldesi için brayton çevriminin simülasyon modelini yapmışlardır.
Han ve arkadaşları [13] tarafından yapılan bir çalışmada Organik Rankine çevriminin egzoz gazı enerji
dönüşümüne uygulanmasının termodinamik ve ekonomik analizlerini yapmışlardır.
Fu ve arkadaşları [14,15] ise içten yanmalı bir motorun egzoz gazlarından enerji kazanımı için açık buhar
çevriminin analizlerini yapmışlardır. Fu ve arkadaşlarının yaptığı başka bir çalışmada [16] ise farklı
turboşarjırlar kullanarak egzoz gazlarından enerji kazanımının optimizasyonunu yapmışlardır.
Wang ve arkadaşları [17] tarafından içten yanmalı bir motorun egzoz gazlarından enerji kazanımı için
(CCHP) soğutma ve ısıtma sisteminin birleştirilmiş halini güç sistemi olarak simülasyonlarını yapmışlardır.
Aly ve arkadaşları [18] tarafından bir dizel motorunun egzoz gazlarını kullanarak difüzyon apsorpsiyonlu
soğutma sisteminin termal performanslarını incelemişlerdir.
Agudelo ve arkadaşları [19] tarafından yapılan bir başka çalışmada ise dizel motorlu bir yolcu arabasını şasi
dinamometresine bağlayarak Avrupa sürüş şartlarında egzoz gazındaki enerji potansiyelini araştırmışlardır.
Egzoz sistemindeki 6 noktadan alınan sıcaklık ölçümlerine göre 115-320 Co değişiklik gösterdiğini ve tüm bir
sürüş sırasında %8 ile % 19 luk bir yakıt tasarrufu yapılabileceği sonucuna varmışlardır.
Literatürdeki yapılan çalışmalar incelendiğinde içten yanmalı motorların egzoz gazlarından enerji dönüşümü
için genellikle termoelektrikli sistemlerin kullanımının yanı sıra simülasyon ve optimizasyon çalışmalarının
ön plana çıktığı görülmektedir. Literatürde egzoz gazının direkt türbinden geçirilerek enerji dönüşümlü yapan
aşırı doldurmalı radyal türbinler hariç, başka genleştirme türbin sistemleri bulunmamaktadır.
Bu çalışmada egzoz gazından enerji kazanımı için özgün bir yapıya sahip çift kademeli bir döngüsel türbin
tasarlanmış olup, imalatı yapılan türbinin soğuk ve sıcak hava deneyleri yapılarak tek silindirli bir dizel
motoruna adaptasyonu yapılmıştır.

2. MATERYAL METOD
Bu bölümde, çift kademeli turbo döngüsel Pars türbinin genel yapısı, çalışma prensibi ile türbin deney
düzeneği ve tek silindirli dizel bir motora adaptasyonu anlatılmaktadır.
İçten yanmalı motorlar sınıfında olan döngüsel motorların, yüksek güç/ağırlık oranı, düşük ağırlık ve kolay
tasarım, kolay balanslama ve az titreşim, geniş güç stroku, daha az hareketli parça, düşük azot-oksit
emisyonları, düşük üretim maliyeti gibi avantajları vardır. Bu avantajların yanı sıra yanma odasında yüksek
yüzey/hacim oranı (termodinamik veriminin düşük olması), sızdırmazlık ve kaçak problemleri gibi
dezavantajları da bulunmaktadır. Turbo döngüsel motorların, tasarım ve performans geliştirme çalışmalarında
birçok patent çalışmaları bulunmaktadır [20-39]. Yeni bir turbo döngüsel motor olan Pars motorun
termodinamik çevrimi ile ilgili patent 2008 yılında Amerika Patent ve Marka Ofisi’nden (USPTO) Sinan
AKMANDOR tarafından alınmıştır [40]. Basit yapısı ve birçok avantajlı yönleriyle doğaya ve bilme katkı
sağlayacak bir çalışma olarak dünya literatüründe yer alması amaçlanmaktadır.
Turbo döngüsel Pars motor genel olarak kompresör, yanma odası ve türbin olmak üzere üç ana kısımdan
meydana gelmektedir. Motorun her bir bölümü için iyileştirme çalışmaları halen devam etmektedir [41-47].
Çift kademeli turbo döngüsel Pars türbin; valf türbini ve güç türbini olmak üzere iki ana kısımdan meydana
gelmektedir. Türbinin yapısı, günümüzde soğutma sitemlerinde yaygın olarak kullanılan gövdeden paletli
kompresörlerin yapısıyla benzerlik göstermektedir. Genel olarak gövde eksantrik mil, rotor ve paletten
oluşmaktadır [1].Şekil 1’ de Çift kademeli Pars türbinin parçaları görülmektedir.
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Şekil 1. Çift kademeli Pars türbininin parçaları

Çalışmalarda kullanılan türbinin yapısal özelliklerin belirlenmesi için çeşitli boyutların bilinmesi
gerekmektedir. Tablo 1’de valf ve güç türbininin ölçüleri görülmektedir.
Tablo 1. Valf ve güç türbinlerinin ölçüleri

Gövde İç Çapı (mm)
Rotor Dış Çapı (mm)
Rotor Derinliği (mm)
Hacim (cc)

Özellikler

Valf Türbini
100
97
30
13,925

Güç Türbini
100
94
120
109,704

Pars motorunun türbin kısmı valf ve güç türbini olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Daha önceki tasarımlardaki
döner valf ortadan kaldırılmış ve yerine valf türbini adapte edilerek içeriye alınan basınçlı havanın kontrolünü
sağlanmıştır. Valf türbini ve güç türbini aynı eksantrik mil üzerindedir. Rotor, ana mil üzerinde bulunan
eksenden kaçık silindirik muylu ile konumlandırılmıştır. Şekil 2’de Çift kademeli Pars türbini görülmektedir.

Şekil 2. Çift kademeli Pars türbini

Çift hazneli türbin rotoru gövde içerisine yerleştirilmiştir. Rotorun yaptığı salınım hareketiyle palet
menteşesine ve eksantrik mile hareket vererek, çalışma hacminin değişimini ve eksantrik milden dairesel
hareket alınmasını sağlamaktadır. Hilal palet emme hacmi ile egzoz hacmi arasında bir duvar
oluşturmaktadır. Bu sayede emilen basınçlı çalışma gazı direkt olarak rotorun yüzeyine etki ederek türbinin
çalışmasını sağlamaktadır. Ayrıca iş üreten ve buna bağlı olarak basıncı azalan çalışma gazının egzoz işlemi
sırasında emme tarafına geçişi engellenmektedir. Şekil 3’te Çift kademeli türbinin çalışma prensibi
görülmektedir.
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Şekil 3. Çift kademeli türbinin çalışma prensibi

Türbinin yapısı iki türbinin arka arkaya farklı eksantrik açılarda montaj edilmesi ile oluşmaktadır. Valf
türbinin hacmi güç türbinin hacminden daha küçüktür. Ayrıca valf türbinin eksantrik mili muylusu ile güç
türbinin eksantrik mili muylusu arasında 33° faz farkı vardır. Bu açı, türbinlerin boyutları ve giriş çıkış
kanallarının ölçüleri ile belirlenmektedir. Valf türbinden gaz girişi olurken güç türbinden gaz çıkışı
olmaktadır ve valf türbinin çıkış portu ile güç türbinin giriş portu birbirine bağlıdır. Bu motorda amaç
genleşen hacimden iş elde etmektir. Motorun her bir turunda bir iş meydana gelmektedir. Çift kademeli turbo
döngüsel pars motorun performans deneyleri yapılırken motor için gerekli olan basınçlı gaz dışarıdan bir
kaynak ile verilmektedir.

2.1. Deney Düzeneği ve Deneyde Kullanılan Materyaller
İçten yanmalı bir motorun egzozuna Çift kademeli Pars türbinini adapte edebilmek için Türbinin çalışma
parametrelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için Pars türbinde soğuk ve sıcak olmak üzere iki grup
deneyler yapılmıştır. Deney düzeneği dinamometre, motor ünitesi ve bilgisayar tabanlı motor kontrol ve veri
toplama ünitesi olmak üzere üç ana kısımdan oluşmaktadır. Deneyler sırasında motora giren değişken çalışma
gazı debisinde tork, devir, basınç, giriş sıcaklığı, çıkış sıcaklığı ölçümleri yapılmıştır. Dinamometre ünitesi
balatalı tip bir dinamometre ve yük hücresinden oluşmaktadır. Bilyalı rulman ile yataklanmış balatalı kısım
bir vidalı mil tarafından itilerek motorun volanında sürtünme kuvveti oluşturmaktadır. Sürtünme kuvveti
moment kolu ile yük hücresine iletilerek motorun torku ölçülmektedir. Ölçüm sistemine gönderilen bilgiler
ile motor devri, motora giren hava ve yakıtın giriş debileri, sıcaklıkları ve basınçları ölçülmektedir. Şekil 4’te
deney düzeneği görülmektedir.

Şekil 4. Deney düzeneği

Deneyler soğuk hava ve yanma deneyleri olmak üzere 2 ana grupta yapılmıştır. Soğuk hava deneyleri turbo
döngüsel türbinin içerisine farklı debilerde ve basınçlardaki hava ile yapılmıştır. Yanma deneylerinde ise
daha homojen bir karışım elde edebilmek amacıyla motorda sıvı bir yakıt olan benzin yerine propan (C 3 H 8 )
gazı tercih edilmiştir. Propan gazının stekiyometrik oranı 15,67 / 1 ' dir. Yanma deneylerinde düzgün bir
yanma sağlamak için motor üzerine yanma odası adaptasyonu yapılmıştır. Türbine direk olarak alevin temas
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etmemesi için yanma odası ile türbin arasına sıcak hava odası monte edilmiştir. Resimde 1’de yanma odası ve
sıcak hava odası görülmektedir.

Resim 1.Yanma odası ve sıcak hava odası

Yapılan deneylerde hava ve yakıtın debisinin hassas bir şekilde ölçümünü sağlayan bilgisayar tabanlı motor
kontrol ve veri toplama ünitesi kullanılmıştır. Resim 2’de bilgisayar tabanlı motor kontrol ve veri toplama
ünitesi görülmektedir.

Resim 2. Bilgisayar tabanlı motor kontrol ve veri toplama ünitesi

Soğuk ve sıcak hava deneyleri her bir giriş hava debisinde üçer kez tekrar edilerek ortalamaları alınmıştır.

3. DENEYSEL SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME
Bu bölümde çift kademeli turbo döngüsel Pars türbini ile yapılan soğuk ve sıcak hava deneylerinin sonuçları
yorumlanmıştır.
Soğuk hava deneyleri 20, 25, 30, 40, 50 l/min sabit hava debilerinde olmak üzere beş gurupta yapılmıştır.
Türbin öncelikle sabit debide yüksüz olarak çıkabileceği maksimum devirde çalıştırılıp, daha sonra
dinamometre ile yüklenerek belli devirlerdeki tork değerleri ölçülmüştür. Şekil 5’de soğuk hava güç-devir
grafiği görülmektedir.
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Şekil 5. Soğuk hava güç-devir grafiği

Sekil 5 incelendiğinde içeriye alınan hava debisi arttıkça sistemin basıncının da orantılı olarak arttığı
görülmektedir. 20, 25 ve 30 1/min hava debilerinde maksimum 25 W elde edilirken, maksimum türbin gücü
50 1/min hava debisinde 900 rpm de 52 W olarak elde edilmiştir.
Yanma deneyleri ise sadece 20, 25 l/min gibi düşük sabit hava debilerinde yapılabilmiştir. Bunun sebebi ise
yanma ile sıcaklığın artması sonucu türbin devrinin aşırı yükselmesidir. 20 ve 25 1/min soğuk hava
deneylerinde sıcaklık 26 Co iken, sıcak hava deneylerinde 20 1/min de sıcaklık 160 Co’ye ve 25 1/min sabit
hava debisinde sıcaklık 220 Co ye çıkmaktadır. Şekil 6’da 20 ve 25 1/min’lik soğuk ve sıcak hava güç-devir
grafiği görülmektedir

Şekil 6. 20 ve 25 1/min’lik soğuk ve sıcak hava güç-devir grafiği

Şekil 6 incelendiğinde yanma deneylerinde maksimum 25 l/min devirde yüksüz olarak çalıştırıldığında devir
maksimum 1150 rpm elde edilmiştir. Daha sonra türbin yüklendiğinde 600 rpm de maksimum 37 W güç elde
edilmiştir. Motor soğuk hava deneylerinde 25 l/min debiyle çalıştırıldığında; motor hızı maksimum 750 rpm
elde edilmiştir. Türbin yüklendiğinde 600 rpm de motor gücü maksimum 11 W elde edilmiştir. Yapılan
deneyler sonucunda çift hazneli Pars türbin 250 cc hacme sahip bir dizel motorunun egzozuna adatasyonu
yapılmıştır. Şekil 7’ de Pars türbininin dizel motoruna adaptasyonu görülmektedir.
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Şekil 7. Pars türbininin dizel motoruna adaptasyonu

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada içten yanmalı bir dizel motorunun egzoz gazlarından enerji kazanımı için çift hazneli bir Pars
türbininin kullanılması amaçlanmıştır. Öncelikle Pars türbininin soğuk ve sıcak basınçlı hava deneyleri
yapılarak türbin karakteristiği belirlenmiştir. Deneylerde en yüksek türbin gücü 25 l/min’de, 2.8 bar’da, 220
Co’de 37 W olarak elde edilmiştir. Türbin deneylerinden sonra dizel motoru egzoz çıkışına çift hazneli Pars
türbininin adaptasyonu gerçekleştirilerek dizel motoru başarıyla çalıştırılmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda
dizel motoru ile birleşik türbin deneyleri yapılarak, dizel motorunun performansına olan etkileri incelemek
amaçlı bir yüksek lisans çalışması başlatılmıştır.
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Abstract
Series compensation is a method used to increase the transfer capacity of transmission lines. Although
series compensation is provided by the capacitors connected to the transmission line, a protection and
control circuit is required in applications. Because in case of a short circuit fault, the voltages on the
capacitors reach high values and can damage the capacitors. In general, metal oxide varistors (MOV)
and air gap are used to protect the capacitors. In this study, the functions of capacitor, MOV and air gap
used in the series compensation model were investigated. Serial compensation models without protection
circuit and with protection circuit were designed and the behavior of both compensation models in case
of three phase symmetrical ground short circuit fault (TPSGF) was examined with the ATP / EMTP
program.
Keywords: Series compensation, metal oksit varistör, air gap, capacitor.

1. GİRİŞ
Seri kompanzasyon iletim hatlarında birçok güç problemini çözmek için uygulanan bir yöntemdir. Seri
kompanzasyonun yararları aşağıdaki gibi sıralanabilir [1-4].
•

İletim hattı reaktansını azaltır.

•

İletim hattının transfer kapasitesini arttırır.

•

İletim hattının daha az reaktif güç tüketmesini sağlar.

•

İletim hattı kayıplarını azaltır.

İletim hatlarındaki kompanzasyon iletim hattına seri bağlanan kondansatörlerle sağlansa da bazı kısa devre
arıza durumlarında kondansatör üzerinde büyük gerilimler oluşmaktadır. Bu durum kondansatörlere zarar
vermektedir. Literatürde değişik tasarımlı koruma devreleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Metal Oksit
Varistör (MOV) ve havalı güç kesicileri tipik koruma elemanları olarak kullanılmıştır [5-8]. Bu çalışmada
koruma elemanlarının özelikleri incelenmiş olup ATP/EMTP programı kullanarak seri kompanzasyon modeli
tasarlanmıştır. Aynı zamanda bu seri kompanzasyon tasarımı, iletim hattının ortasında oluşturulan ÜFSTA
için test edilmiştir.

2. SERİ KOMPANZASYON ELEMANLARI
Genel olarak sabit kondansatörlü ve kontrol edilebilir kondansatörlü seri kompanzasyon modelleri iletim
hatlarında uygulamalar için kullanılmaktadır. Her iki modelinde kendine özgü avantaj ve dezavantajları
bulunmaktadır. Kontrol edilebilir seri kompanzasyon modeli, sabit kompanzasyon modeline göre iletim
hatlarında daha iyi bir yük akışı kontrollü sağlamaktadır [3]. Fakat bu kompanzasyon sistemi yük akımı ve
iletim hattı empedansı gibi parametrelerin değişmesine yol açabilir [3]. Bu yüzden bu çalışmada,
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uygulamalarda da daha çok kullanılan sabit kondansatörlü seri kompanzasyon modeli üzerine durulmuştur.
Sabit seri kompanzasyon modeli temel olarak üç birimden oluşmaktadır. Bunlar MOV, Havalı kesici- RL
söndürme devresi ve kondansatördür. Şekil 1’ de iletim hatlarında kullanılan tek faz seri kompanzasyon
modelini göstermektedir.
R-L Devresi
Havalı Kesici

MOV

Cs

Şek. 1. Tek faz seri kompanzasyon devre modeli

Bu birimlerin her birinin görevi farklı olup bu görevler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır.

2.1. Kondansatör Ünitesi
Seri kompanzasyon, kondansatörlerin iletim hatlarının ortasına veya hattın her iki uç noktasına yerleştirilmesi
ile gerçekleştirilir. Böylelikle iletim hattının reaktif güç tüketimi azaltılarak sistem kayıpları azalır. Seri
kompanzasyonun iletim hattına etkisi seri kompanzasyonun derecesine bağlı olup aşağıdaki formülle
belirlenebilir.
k = XC / XL

(1)

Burada X C kondansatörün kapasitif reaktans değerini gösterirken X L iletim hattının endüktif reaktans değerini
göstermektedir. Gerçek sistem uygulamalarına bağlı olarak bu değer %30 ile %70 arasında değişmektedir
[1]. Bununla beraber bazı arıza durumlarında kondansatör üzerinde oluşan gerilim büyük değerlere ulaşıp
kondansatörlere zarar verebilmektedir. Bu yüzden seri kompanzasyon uygulamalarında belirli bir koruma
devresine ihtiyaç duyulmaktadır.

2.2. MOV Ünitesi
MOV arıza durumlarında kondansatörleri büyük gerilimlere karşı koruyan devre elemanlarıdır [1, 3-8]. Seri
kompanzasyon modelinde hat akımı kondansatör ve MOV akımları olarak ikiye ayrılır. Normal koşullarda
akım MOV üzerinden geçmemektedir. Fakat arıza durumunda kondansatör üzerindeki gerilime göre MOV
üzerinden akım geçmektedir [4]. MOV’ un VI karakteristiği doğrusal olmayıp aşağıdaki formülle
gösterilmektedir.
(2)

Burada Vref ve p MOV’ un referans büyüklükleridir. q ise 20 ile 30 arasında değişmektedir [4]. MOV’ un
referans gerilimi ise aşağıdaki formül kullanarak belirlenebilir [8].
(3)
Buradan da görüldüğü gibi MOV’ un referans gerilimi normal kondansatör geriliminin 2.5 katı olmalıdır.

2.3. Havalı Kesici ve R-L Söndürme Ünitesi
Bazı arıza durumlarında MOV üzerindeki enerji yüksek seviyelere ulaşabilip MOV’ a zarar verebilmektedir.
Bu yüzden havalı kesici ve R-L söndürme sistemi MOV’ un hasar görmesini engellemek için
kullanılmaktadır [7]. R-L söndürme sistemi akım sınırlayıcı devre olup paralel bağlı direnç ve
endüktanslardan oluşmaktadır [7].

3. SERİ KOMPANZASYON BENZETİM MODELİ
Bu bölümde koruma devresiz ve koruma devreli %70 seri kompanzasyon uygulanmış iletim hattı
modellerinin arıza durumlarındaki akım ve gerilim sinyallerinin büyüklüklerini karşılaştırmak için her iki seri
kompanzasyon durumu ATP programı ile modellenmiştir. ÜFSTA hattın ortasında oluşturularak bir
periyotluk geçici rejim sinyalleri elde edilmiştir.
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Tablo I’ de iletim hattı için seçilen parametreler göstermiştir. Koruma devresi bulanmayan seri
kompanzasyon modelinin ATPDraw modeli şekil 2’ de gösterilmiş olup koruma devreli seri kompanzasyon
ATPDraw modeli ise şekil 3’ de gösterilmiştir.
Tablo I. İletim hattı parametreleri.
Hat uzunluğu

600km

Gerilim

380kV

Frekans

50Hz

Kaynak endüktansı ve direnci

0.1 Ω, 1 mH

Hat endüktansı

=1.075 mH/km

Hattın toplam endüktansı

202.53 Ω

Hat kapasitansı

c=10.805 nF/km

Şek. 2. ATPDraw koruma devresiz seri kompanzasyon modeli

Şek. 3. ATPDraw koruma devreli seri kompanzasyon modeli
Tablo II’ de iletim hattının %70 seri kompanzasyon modeli için kullanılan parametre değerleri gösterilmiştir. Bu
kompanzasyon seviyesi için 141.77Ω’ luk kapasitif reaktansa ihtiyaç duyulmaktadır. Şebeke frekansında 22.4μF’ lık
kondansatörlerle bu reaktif güç ihtiyacı karşılanmıştır. Hat akımı 300A olarak belirlenip denklem (3)’ e göre MOV
referans gerilimi %70 seri kompanzasyon için 150 kV olarak belirlenmiştir. MOV için Vref ölçeğinde kullanılan her bir
daldaki seri blok sayısı 1 olarak alınmıştır. MOV’un enerji absorbe değeri 9 MJ olarak alınıp R-L sönümleme devresi ise 5
Ω direnç ve 0.23mH bobinin seri ve 200 Ω’ luk direncin bunlara paralel bağlanması ile gerçekleştirilmiştir. Bu değerler
ATP’nin seri kompanzasyon için tasarlanmış demosundan alınmıştır. MOV üzerindeki enerji değeri 9MJ üzerine çıktığında
havalı kesici devreye girip MOV ve kondansatörü korumaktadır.

Tablo II. %70 Seri kompanzasyon modelinin parametreleri.
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Kompanzasyon değeri

%70

Kondansatör değeri

22.4 μF

Hat akımı

300 A

MOV referans değeri

150 kV

MOV enerji tehlike değeri

9 MJ

R-L sönümleme devresi

(5 Ω, 0.23mH)/ 200 Ω

Arıza direnci

10 Ω

İlk olarak şekil 2’ de gösterilen koruma devresiz sistem tasarlanmış olup %70 seri kompanzasyon modeli için
yalnızca kondansatörler kullanılmıştır. Şekil 4 ve şekil 5 sırası ile arıza sonrası bir periyotluk kondansatör
akım ve gerilim şekillerini göstermiştir. Bu şekillerden de görüldüğü gibi koruma devresiz sistemde ÜFSTA
bir periyot boyunca kondansatör üzerindeki akımın ve gerilimin sürekli artmasına neden olmuştur.

Şek. 4. %70 seri kompanzasyon uygulanmış koruma devresiz sistemin, hattın ortasında ÜFSTA oluşması durumundaki bir
periyotluk kondansatör akımları
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Şek. 5. %70 seri kompanzasyon uygulanmış koruma devresiz sistemin, hattın ortasında ÜFSTA oluşması durumundaki bir
periyotluk kondansatör gerilimleri

Daha sonra şekil 3’ de gösterilen koruma devreli %70 seri kompanzasyon modeli iletim hattında
kullanılmıştır. ÜFSTA iletim hattının ortasında oluşturulmuş ve bir periyotluk geçici rejim akım ve gerilim
sinyalleri elde edilmiştir. Şekil 6 ÜFSTA durumundaki MOV ve kondansatörün üzerinde oluşan gerilimleri
gösterirken, şekil 7, şekil 8 ve şekil 9 ise her bir faz için MOV ve kondansatör üzerinde oluşan akımları
göstermektedir. Bu şekillerden de görüldüğü gibi MOV ve koruma devresi, kondansatör üzerindeki gerilimin
ve akımın belirli değerlerde sabit kalmasını sağlamıştır.

Şek. 6. %70 seri kompanzasyon uygulanmış koruma devreli sistemin, hattın ortasında ÜFSTA oluşması durumundaki
kondansatör ve MOV gerilimleri

Şek. 7. %70 seri kompanzasyon uygulanmış koruma devreli sistemin, hattın ÜFSTA oluşması durumundaki A fazı
kondansatör ve MOV akımları
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Şek. 8. %70 seri kompanzasyon uygulanmış koruma devreli sistemin, hattın ÜFSTA oluşması durumundaki B fazı
kondansatör ve MOV akımları

Şek. 9. %70 seri kompanzasyon uygulanmış koruma devreli sistemin, hattın ortasında ÜFSTA oluşması durumundaki C
fazı kondansatör ve MOV akımları

Tablo III’ de ise her iki kompanzasyon durum da oluşan maksimum akım ve gerilim değerleri verilmiştir. Bu
değerlerden görüldüğü gibi koruma devresiz sistemde, arıza durumunda 0.98 MV değerine ulaşan gerilim
değeri koruma devresi sayesinde 0.185 MV gerilim değerine düşürülmüştür. Benzer şekilde arıza durumunda
kondansatör üzerinde 6.63 kA değerine ulaşan akım değeri koruma devresi sayesinde 3.54 kA akım değerine
düşürülmüştür.
Tablo III. %70 seri kompanzasyon uygulanmış iletim hattında, hattın ortasında oluşan ÜFSTA için kondansatörler
üzerindeki bir periyotluk maksimum akım ve gerilim değerleri.
Bir periyot boyunca oluşan maksimum değerler
Yalnızca kondansatörler

Kondansatörler ile koruma devresi

kullanıldığında

kullanıldığında

(Koruma devresiz)

(Koruma Devreli)

2502

Series Compensation with Constant Capacitors in Transmission Lines

D. Akmaz

A fazı kondansatör akımı

6.63 kA

3.54 kA

B fazı kondansatör akımı

5.95 kA

3.39 kA

C fazı kondansatör akımı

6.54 kA

3.86 kA

A fazı kondansatör gerilimi

0.68 MV

0.184 MV

B fazı kondansatör gerilimi

0.91 MV

0.184MV

C fazı kondansatör gerilimi

0.98 MV

0.185MV

A fazı MOV akımı

-

4.21 kA

B fazı MOV akımı

-

4.33 kA

C fazı MOV akımı

-

4.53 kA

Benzetim sonuçları kısa devre arıza durumunda kondansatörler üzerinde oluşabilecek yüksek akım ve gerilim
seviyelerine karşı, koruma devresinin kullanılmasının gerekli olduğunu göstermiştir.

4. SONUÇLAR
Seri kompanzasyon uzun iletim hatlarına bağlanan seri kondansatörlerle sağlanmakta olup hattın güç
kapasitesini arttırmaktadır. Fakat bazı kısa devre arıza durumlarında kondansatörler üzerindeki gerilim büyük
değerlere ulaşmakta ve kondansatörlere zarar vermektedir. Bu çalışmada kondansatörleri korumak için
kullanılan MOV-Havalı kesici gibi koruma elemanları incelenmiş olup seri kompanzasyon birimi ATP
programı ile tasarlanmıştır. Bu tasarım iletim hattında oluşturulan üç faz simetrik kısa devre arızası ile
incelenmiş olup benzetim sonuçları kısa devre arıza durumunda seri kondansatörler üzerinde oluşabilecek
yüksek gerilimlere karşı koruma elemanlarının kullanılmasının zorunlu olduğunu göstermiştir.
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Abstract
10% of the electricity used in the industry is used to produce compressed air. This ratio is increased up to
20% when considered for commercial and domestic use. In this reason, work on compressors is still
ongoing. In this study, the performance was determined by designing and manufacturing the two stage
rotary compressor, which has a novel vane similar to the compressors of small sizes used for many
different purposes.
Keywords: Micro cooling, rotary compressors

1. GİRİŞ
Günümüzde yaşantımızda ve sanayinin hemen hemen her dalında sıklıkla kullanılan pompaların yüzlerce
çeşidi bulunmaktadır. Genel anlamda hacimsel ve santrifüj olarak ikiye ayrılan bu pompalar sıkıştırılmış hava
ihtiyacını elde etmek için kullanılmaktadır. Endüstride hacimsel pompalardan olan pistonlu, dişli, vidalı ve
paletli pompalar daha çok kullanım alanları bulmakta olup, bazi uygulamalarda diyaframlı, körüklü, loplu,
esnek elemanlı pompalar ve hava çanları da kullanılmaktadır. Pistonlu pompaların emme ve basma
kabiliyetleri yüksek olup, debileri devir sayıları ile orantılıdırlar. Ancak krank biyel ve supap mekanizmaları
olduğu için imalat ve tamir ve bakımları zordur. Dişli pompalar basit bir yapıya sahip olmalarına rağmen
hassas olarak imal edilmediklerinde kolay arıza yapmaktadırlar. Vidalı pompalar hacimsel pompalar arasında
sıvı akımının dönme ekseni doğrultusunda gerçekleştiği için viskoz ve ağır sıvıların emilip, basıldığı çeşitli
sanayii kollarında geniş kullanım alanı bulmuşlardır. Parça atalet kuvvetlerinin az olmalarından dolayı bazı
buhar ve gaz türbinlerinde 10000 devirlerin üzerlerinde çalıştırılabilmektedirler. Ancak yüksek toleranslarda
işleme ve yüksek basınçlar için daha uzun üretilme zorunluluğu dezavantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.
Endüstride sıkça kullanılan pompalardan biri olan paletli pompalar döner paletli ve gövdeden paletli olmak
üzere iki ana guruba ayrılmaktadır. Yüksek emme ve basma kabiliyetlerine sahip olup, debileri devir sayıları
ile orantılı olarak değişmektedir. Aynı debi ve basma yüksekliği için santrifüj pompalardan daha küçük
ebatlarda imal edildikleri için benzerlerinden daha ekonomiktirler. Her türlü temiz sıvıların emilip
basılmasında kullanılabilecek ideal pompalardan biri olup, hassas olarak imal edilmeleri gerekmektedirler
[1,2].
Bu çalışmada gövdeden paletli özgün bir menteşe palet sistemi ve imalat yöntemine sahip, toplam 5 cc
süpürme hacmi olan iki kademeli bir mikro kompresörün tasarımı yapılmıştır. 1cc lik tek kademe ve 2 cc lik
balanslı çift kademenin imalatları yapılarak kompresörlerin çalıştırılması sağlanmıştır. İmalat kolaylığından
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dolayı modüler olarak eklenen yeni kademeler ile farklı hacimlerde elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak
kompresörün performans değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

2. LİTERATÜR
Ma ve arkadaşları [3] tarafından yapılan çalışmada ASPEN şirketi tarafından uzay çalışmalarında ısı
pompalarında ve soğutmada kullanılmak üzere kompresör çalışmaları yapılmıştır. Sıkışmış hava ihtiyacını
gidermek üzere küçük yerçekimi durumlarında düşey ve ters çevrilmeye maruz kalan mikro kompresörü
modifiye ederek performans testlerini yapmışlardır. Resim 1’de mikro kompresörün boyutları görülmektedir.

Resim 1. Mikro kompresörün boyutları [3]

Facci ve arkadaşları [4] tarafından yapılan çalışmada ise trijenerasyon (kojenerasyon sırasında atık ısıdan elde
edilen sıcak su veya buhar ile apsorpsiyonlu soğutucularla soğutma) işlemi kullanılarak mikro hava
sıkıştırmalı enerji depolamada konsept ve termodinamik yaklaşımını yapmışlardır.
Endüstride kullanılan gövdeden paletli kompresörler genellikle sabit gövde hacmine sahip olarak döküm
yoluyla imal edilmektedirler. Bu tip kompresörlerde tasarım çalışmalarının yapılmasında ilk kalıp
maliyetlerinin yüksek olması dezavantaj olarak görülmektedir. Resim 2’de klasik gövdeden paletli
kompresörün yapısı görülmektedir.

Resim 2. Klasik gövdeden paletli kompresörün yapısı

Bu tip kompresörlerde palet basınçlı ve basınçsız bölgeyi birbirinden ayırmakta olup, bir yay ile
sürülmektedir. Yay tahrikli klasik paletli kompresörlerde özellikle yüksek devirlerde ve yüksek basınçlarda
yay paleti tam olarak süremediği için performans kayıpları oluşmaktadır. Araştırmacıların bu konu üzerine
çalışmaları halen devam etmektedir. Son yapılan çalışmalar genellikle palet sürtünmelerinin azaltılması
üzerine yapılan yeni tasarımlardır [5-15].
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3. MATERYAL METOD
Bu çalışmada özgün bir palet yapısına sahip mikro kompresörün tasarımı ve imalatı yapılmıştır. Bu palet
sisteminde menteşe yapısı kullanılması ile yay ortadan kaldırılarak palet yüksek basınç ve yüksek devirlerde
palet yuvası ile sürtünmesiz olarak çalışabilmektedir [16-17]. Resim 3’de klasik palet sistemi ile menteşe
palet sistemi üzerine gelen kuvvetler görülmektedir.

Resim 3. Klasik palet sistemi ile menteşe palet sistemi üzerine gelen kuvvetler

Resim 3 incelendiğinde klasik palet sisteminde yüksek basınç bölgesinde oluşan F hp kuvveti etkisi ile palet
gövdeye F 1 ve F 2 noktalarından sürtünmektedir. Özgün bir tasarım olan menteşe sistemi incelendiğinde ise
palet gövdeye ve rotora menteşeler ile bağlandığı görülmektedir. Bunun sonucunda yüksek basınç bölgesinde
oluşan F hp kuvveti gövdede bulunan menteşenin merkezinden geçmekte olup, F 1 ve F 2 kuvvetleri ortadan
kalmaktadır. Ayrıca klasik sistemde bulunan yay, menteşeli sistemde kullanılmadığı için yay kuvvetleri de bu
sistemde oluşmamaktadır.
Menteşe paletli kompresör, gövde, rotor, eksantrik mil ve paletten oluşmaktadır. Şekil 1’de menteşe paletli
kompresörün parçaları görülmektedir.

Şekil 1.Menteşe paletli kompresörün parçaları

Döküm yoluyla imal edilen klasik kompresörlerin yerine tasarımı yapılan menteşe paletli kompresörün
imalatında tel erezyon tezgahı kullanılmıştır, Hassas ölçü tamlığı ve yüzey kalitesi sağlayan bu yöntem pahalı
ve uzun zaman alan bir üretim sürecidir. Ancak prototip çalışmalarında döküm yöntemine göre daha hızlı ve
daha ucuz çözümler sunmaktadır. Bu çalışmada döküm yoluyla üretilen sabit hacimli kompresörlere alternatif
bir imalat yöntemi olan plakalar şeklinde kompresör imalatı amaçlanmıştır.
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Paletli kompresörlerinin imalatında yeni bir yöntem olan plaka eklemeli modüler yöntem ile istenilen
hacimde kompresör imal etmek mümkün olmaktadır. Merkezleme pimleri ile hassas olarak birleştirilen ve bir
mil üzerine sıralanan kompresör setleri (gövde, rotor ve palet) ile çift kademeli tam balanslı kompresörler
elde edilmektedir. İki hazne arasında yerleştirilen ara plaka zıt kompresörlerin hacimlerini birbirinden
ayırmaktadır. Her iki hacim de ara plaka ile yan kapaklar arasında oluşmaktadır. Şekil 2’de çift kademe
plakalı kompresör görülmektedir.

Şekil 2. Çift kademe plakalı kompresör

Tasarımı yapılan menteşe paletli mikro kompresörün tek hacimli bir ünite olacak şekilde tel erezyon
tezgahında üretimi yapılmıştır. Resim 4’te menteşe paletli mikro kompresörün yapısı ve montaj hali
görülmektedir.

Resim 4. Menteşe paletli mikro kompresörün yapısı ve montaj hali

İki kademeli kompresörün eksantrik mil üzerinde montaj kolaylığı sağlaması açısından ara plaka hassas bir
şekilde parçalı olarak imal edilmiştir. Eksantrikler mil üzerine bir kama yardımı ile montaj edilirse ara
plakanın parçalı yapılmasına gerek kalmamaktadır. Resim 5’de parçalı ara plaka, Resim 6’da da tek hacimli
bir ünitenin montaj hali görülmektedir.
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Resim5. Parçalı ara plaka

Resim 6. Tek hacimli bir ünitenin montajı

3.1. Deney Düzeneği
Deneylerde değişik devirlerde sürülebilen bir elektrik motoru ve hermetik olarak basınçlandırılabilen bir
hazne kullanılmıştır. Ayrıca basınç devir ve debi değerlerinin ölçülebilmesi için deney düzeneğine gerekli
ölçü aletleri adapte edilmiştir. Resim 7’de deney düzeneği ve ölçüm aletleri görülmektedir.

Resim 7. Deney düzeneği ve ölçüm aletleri
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Elektrik motoru, kompresörü bir kaplin bağlantısı ile tahrik etmektedir. Elektrik motorunun kompresörü
döndürmesi ile hava girişlerinden emilen hava kompresör tarafından sıkıştırılarak hazne içerisine
basılmaktadır. Basıncı artan hava çek valfler sayesinde tekrar geriye kaçmamaktadır. Resim 8’de elektrik
motoru ile kompresörün kaplin bağlantısı görülmektedir.

Resim 8. Elektrik motoru ile kompresörün kaplin bağlantısı

Kompresör ünitesi tam balanslı olacak şekilde birbirlerine 180 derece karşılıklı çalışan iki adet kompresör
setinden (1 er adet eksantrik mil ve ara plakadan, 2 şer adet kapak, gövde, palet ve rotordan) oluşacak şekilde
imal edilmiştir. Resim 9’da çift kademe kompresör ünitesinin parçaları görülmektedir.

Resim 9 Çift kademe kompresör ünitesinin parçaları

1 cc hacme sahip çift kademeli tam balanslı kompresör ünitesi montajdan sonra değişik devirlerde (500-10001500-2000-2500 rpm) çalıştırılarak basınç ve debi değerleri izlenmiştir. Ancak bu devirlerde herhangi bir
basınç ve debi değerleri elde edilememiştir. Yapılan incelemeler neticesinde 1 cc lik hacmin sistem
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kaçaklarına karşılık geldiği ve yeni kompresör plakalarının eklenmesi ile hacim arttırılması gerektiği
sonucuna varılmıştır.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada sıkıştırılmış hava ihtiyacını karşılamak için endüstride yaygın olarak kullanılan ve özellikle
küçük ebatlarda imal edilebilen özgün bir palet ve imalat yöntemine sahip bir kompresörün tasarımı ve
imalatı yapılmıştır. Menteşeli palet yapısına sahip kompresörde palet sürtünmeleri ve basınç kaçakları
azaltılmış olup, modüler olarak imal edilen kompresör setleri ile aynı kompresör yapısında farklı hacimlerde
kompresörlerin elde edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan tek set kompresör prototipi başarılı bir şekilde montaj
edilip çalıştırılmıştır. Deney setinde daha belirgin basınç ve debi değerlerinin elde edilebilmesi için daha fazla
kompresör plaka setlerinin eklenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Kompresör imalatında kullanılan tel
erezyon yöntemi yerine hem sürtünen yüzeylerde aşınmaların azaltılması hem de parça adet üretim maliyetini
düşürmek amacıyla toz metalürjisi yöntemi kullanılması için bir yüksek lisans çalışması başlatılmıştır.
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