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Abstract
In this study, a binary communication system with multiple additive noise channels (possibly non-Gaussian) between the
transmitter and the receiver is considered. It is assumed that the transmitter can perform stochastic signaling over each
channel and only one of the channels can be employed for transmission at any given time. Each channel is assumed to have
utilization cost depending on the channel performance and the aim is to investigate the optimal signaling and channel
switching strategy that minimizes average error probability subject to average power and cost constraints. It is shown that
the optimal solution requires randomization among at most three distinct signal values for transmission of each
information symbol. Based on this result, the signaling and channel switching strategies that provide optimal solution are
discussed. In the case of switching is performed between two channels with unimodal noise distributions, the optimality
condition of power levels is obtained. Finally, a numerical example is presented.
Keywords: Channel switching, Probability of error, Stochastic signaling.

1. GİRİŞ
Ortalama güç kısıtlı haberleşme sistemlerinde, rasgeleleştirme yaklaşımının toplanabilir gürültü varlığında
ortalama hata olasılığını düşürebildiği bilinmektedir [1-11]. Verici tarafında, sembollerin sabit sinyal
seviyeleri kullanılarak iletimi (deterministik işaretleme) yerine farklı sinyal seviyeleri arsından rasgele
seçilmesi (stokastik işaretleme) ortalama güç kısıtı altında performansı iyileştirebilir [2-3]. Gauss olmayan
gürültü varlığında ve ortalama güç kısıtı altında, optimal işaretlemenin her sembolün iletimi için farklı iki
sinyal değeri arasında rasgeleleştirme olduğu [2]’de gösterilmektedir.
Ortalama güç kısıtı altında ve benzer gürültü modellerinde, sistemin alıcı tarafında birden çok sezicinin
olduğu durumlar için sezici rasgeleleştirme yaklaşımı çalışılmaktadır [4-6]. Ortalama güç kısıtı altında,
optimal sezici rasgeleleştirme stratejisinin verici tarafında her sezici için deterministik işaretleme kullanılmak
şartıyla en çok iki sezici arasında rasgeleleştirme şeklinde olduğu [4]’te gösterilmektedir. Ayrıca, stokastik
işaretleme ve sezici rasgeleleştirme yaklaşımları [6]’da birlikte incelenmekte ve optimal çözümün her biri için
deterministik işaretlemenin kullanıldığı iki sezici arasında rasgeleleştirme olduğu, sezici rasgeleleştirme
olmadan stokastik işaretlemenin daima daha yüksek ortalama hata olasılığına neden olduğu gösterilmektedir.
Stokastik işaretleme ve sezici rasgeleleştirme problemleri çok kullanıcılı sistemler için ayrıca çalışılmaktadır
[7-8].
Rasgeleleştirme yaklaşımı, verici ve alıcı dışında, birden çok toplanabilir gürültü kanalı bulunan haberleşme
sistemleri için literatürde optimal kanal anahtarlama şeklinde ele alınmaktadır ([1], [9-11]). Ortalama güç
kısıtı altında ve unimodal gürültü durumunda, optimal çözümün ortalama güç kısıtına bağlı olarak; tek kanal
üzerinden veya iki kanal üzerinden zaman paylaşımı şeklinde olduğu [1]’de gösterilmektedir. Gürültünün
unimodal olmadığı genel durum için optimal kanal anahtarlama problemi, her kanal için vericide stokastik
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işaretleme ve alıcıda sezici rasgeleleştirme yapılabildiği varsayılarak [9]’da ele alınmaktadır. Gauss kanalları
için aynı yaklaşım, her kanalın performansa bağlı kullanım maliyeti olduğu kabul edilerek ortalama güç ve
maliyet kısıtları altında vericide deterministik işaretleme kullanılmak koşuluyla [11]’de çalışılmakta ve
optimal çözümün en fazla üç kanala gereksinim duyduğu gösterilmektedir. Kanalların performansa bağlı
olarak kullanım maliyetlerinin olması pratikte karşılaşılabilen bir durumdur [12-14]. Bu çalışmada ise, genel
gürültü dağılımları için, ortalama güç ve maliyet kısıtları altında, vericide her kanal üzerinden stokastik
işaretlemenin yapılabildiği optimal kanal anahtarlama problemi çalışılmaktadır. Ayrıca, kanal gürültülerinin
unimodal dağılıma sahip olduğu durum incelenmekte ve bu durum için teorik sonuçlar sunulmaktadır. Son
olarak, sayısal bir örnek sunularak, optimal kanal anahtarlama stratejisinin ortalama hata olasılığı klasik
yaklaşım olan optimal tek kanal yöntemi ile karşılaştırılmaktadır.

2. PROBLEM TANIMI
Verici ve alıcı arasında K adet haberleşme kanalı mevcut olan ikili haberleşme sistemi ele alınmaktadır.
Verici ve alıcının, her hangi bir zaman anında bu K kanaldan sadece birini kullanabildiği ve kanallar arasında
geçiş yapabildiği kabul edilmektedir ([1], [9], [11]). Toplanabilir kanal gürültüsü, her kanal için sürekli
olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahip bağımsız rassal değişken olarak modellenmekte ve i ∈ {1…K} için N i
ile simgelenmektedir. Kanal-i için gürültünün varyansı (ortalama gücü) σ i 2 ve olasılık yoğunluk fonksiyonu
(O.Y.F) f i (n) ile gösterilmektedir. Her kanalın performansına bağlı olarak bir kullanım maliyeti olup i ∈
{1…K} için C i ile gösterilmektedir [11].

İkili bir haberleşme sistemi düşünüldüğünde, alıcıda gözlemlenen sayıl ölçüm kanal-i için şu şekilde ifade
edilmektedir [11]:
Y=

Pi si(j) + N i , j ∈ {0,1} , i ∈ {1...K }.

(1)

Burada, s i (0) ve s i (1) yıldız kümesinde sırasıyla 0 ve 1 sembollerine karşılık gelen sinyal noktalarını
oluştururken; toplanabilir gürültüden (N i ) istatistiksel olarak bağımsızdır. Sinyal seviyelerinin simetrik
olduğu (s i (0) = -s i (1)) ve sembollerin eşit önsel olasılıklara sahip oldukları kabul edilmektedir (π 0 =π 1 =0.5).
Kanal-i üzerinden gönderilen sinyalin ortalama gücü P i ile gösterilmektedir. Sinyal seviyelerinin,
deterministik bir seviye yerine farklı seviyeler arasından rasgele seçilmesi, belirli bir güç kısıtı altında
ortalama hata olasılığını iyileştirebildiğinden, P i sürekli rassal değişken olarak kabul edilmekte ve OYF’si şu
şekilde gösterilmektedir:
f pi ( p ), i ∈ {1...K } .

(2)

Bu durumda, her bir kanal için elde edilen ortalama hata olasılığı ve harcanan ortalama güç değerleri,
sırasıyla E{g i (P i )} ve E{P i } ile ifade edilmektedir. Burada, g i (P) kanal-i üzerinden iletim için P gücü
harcandığında elde edilen ortalama hata olasılığını göstermektedir. E{X} ise, X rassal değişkeninin beklenen
değerine karşılık gelmektedir.
Sitemin alıcı kısmında, girişi denklem (1)’de belirtilen sabit bir sezici olduğu ve gönderilen bilgi sembolünün
bu değişkene bağlı olarak sabit sezici tarafından tahmin edildiği kabul edilmektedir. Matematiksel olarak,
gözlemlenen sayıl ölçümün Y = y değeri için sezicinin karar kuralı şu şekilde gösterilmektedir:
1, y ∈Γ1
0, y ∈Γ 0

φ (y) = 

(3)

Burada, Г 1 ve Г 0 , sırasıyla 1 ve 0 sembolleri için karar bölgelerini, ϕ ise seziciyi simgelemektedir [15].
Örneğin; işaret sezici kullanılması durumunda Г 1 karar bölgesi (0, ∞) aralığına karşılık gelirken, Г 0 karar
bölgesi (-∞, 0) aralığına karşılık gelmektedir.
Kanal-i için zamana göre kullanım oranı kanal anahtarlama katsayısı (α i ) ile gösterilmektedir. Burada, 100α i
değeri kanal-i üzerinden yapılan iletimin zamana göre yüzdeliği anlamına gelmektedir. Örneğin; α i = 0.2
değeri, iletimin zamanın yüzde 20’sinde kanal-i üzerinden yapıldığını göstermektedir. Kanal anahtarlama
katsayılarının negatif değerler alamayacağı ve toplamlarının bire eşit olması gerektiği açıktır. Sistemdeki
bütün kanallar düşünüldüğünde, verilen ortalama maliyet (C avg ) ve güç kısıt değerleri (p avg ) için şu
eşitsizliklerin sağlanması gerekmektedir:
K

∑α C

≤C

K

ve

∑ α E[ P ] ≤ p

i i
avg
=i 1 =i 1

i

i

avg

(4)

.

Bu çalışmada amaç, verilen ortalama maliyet ve güç kısıtları altında, ortalama hata olasılığını en aza
indirgeyen kanal anahtarlama katsayıları ve her bir kanala harcanan güç için optimal olasılık yoğunluk
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fonksiyonu elde etmektir. Matematiksel olarak, aşağıda belirtilen eniyileme probleminin çözümü
araştırılacaktır:
K

min

{αi , f Pi ( p )}i =1
K

∑α E[g ( P )]
i =1

i

i

K

i

K

öyle ki ∑ α i Ci ≤ Cavg , ∑ α i E[ Pi ] ≤ pavg ,

(5)

=i 1 =i 1
K

∑α=
i =1

i

1, α i ≥ 0 ∀ i ∈{1...K }

Bu problemin çözümü, eniyileme uzayının sürekli fonksiyonlar içermesinden ve kanal sayısına bağlı
olmasından dolayı oldukça zor olabilmektedir. Bir sonraki bölümde, bu problemin daha basit bir şekilde
formüle edilebildiği ve optimal çözümün pratikte nasıl uygulanabildiği anlatılmaktadır.

3. OPTİMAL KANAL ANAHTARLAMA
Bu bölümde, denklem (5)’te verilen en genel eniyileme problemini doğrudan çözmek yerine, optimal
çözümün özelliklerini kullanarak eniyileme uzayını küçültmek ve problemin çözümünü basitleştirmek
hedeflenmektedir.
Önerme 1: Denklem (5)’te verilen eniyileme probleminin optimal çözümü için vericide en fazla üç farklı güç
seviyesi arasından rasgeleleştirme yapmak yeterlidir.
Bu önermenin ispatı Carathéodory teoremine [16] dayanmakta ve ([4], [11], [17]) çalışmalarında sunulan
yaklaşım kullanılarak benzer bir şekilde yapılabilmektedir. Önerme 1, optimal çözüm için sinyal değerlerinin
en fazla farklı üç güç seviyesi arasından rasgeleleştirme yapılarak seçilmesi gerektiğini söylemektedir.
Dolayısıyla, denklem (5)’teki durumun aksine eniyileme uzayı kanal sayısından bağımsız olarak sadece üç
farklı güç seviyesi ve bunlara karşılık gelen oranlardan oluşmaktadır. Bu durumda, optimal çözümün en fazla
üç kanala ihtiyaç duyacağı açıktır. Ancak, optimal çözümün yapısı ile ilgili daha detaylı analiz için, öncelikle
ortalama güç kısıtı altında tek bir kanal için optimal çözüm incelenmektedir.
Tek kanal durumunda, farklı güç seviyeleri arasında rasgeleleştirmenin (P i rassal değişken kabul edilerek)
ortalama hata olasılığını deterministik çözüme (P i sabit kabul edilerek) göre iyileştirmesi kanalın hata olasılık
fonksiyonunun özelliklelerine göre mümkün olmaktadır. Hata olasılık fonksiyonu, g i (p), dışbükey bir
fonksiyon ise optimal çözüm deterministik işaretleme yöntemini kullanmaktadır [1]. Bu sonuç, Jensen
eşitsizliğine dayanmaktadır. Jensen eşitsizliği, g i (p) dışbükey bir fonksiyon olduğunda E[g i (P)] ≥ g i (E[P])
eşitsizliğinin geçerli olduğunu söylemektedir. Dolayısıyla, farklı güç seviyeleri arasında rasgeleleştirmenin,
E[P] seviyesinde deterministik işaretlemeye göre hata olasılığını iyileştirmediği görülmektedir.
Ortalama hata olasılığının dışbükey fonksiyon olmadığı durumlarda ise rasgeleleştirme yaklaşımının
deterministik işaretleme yöntemine göre durumu iyileştirdiği bilinmektedir [2-3]. Bu durumda, optimal
çözümün en fazla farklı iki güç seviyesi arasında rasgeleleştirme gerektirdiği literatürde mevcuttur [2].
Matematiksel olarak, optimal OYF f P (p) = αδ(p-p 1 )+(1-α)δ(p-p 2 ) şeklinde yazılabilmektedir. Bu eşitlik,
optimal iletimin α olasılıkla p 1 ve (1-α) olasılıkla p 2 güç seviyelerinde gerçekleştiği anlamına gelmektedir.

3.1. Genel Durum
Bu bölümde, kanal gürültü dağılımları ile ilgili genel durum incelenmektedir. Ortalama hata olasılık
fonksiyonunun dışbükey olduğu kanal sayısı K c ile gösterilecek olursa; tek kanal için belirtilen sonuçlara
dayanarak, optimal kanal anahtarlama probleminin aşağıda belirtilen stratejilerden birini kullanması gerektiği
sonucuna varılabilir.
Strateji 1a - Tek Kanal üzerinden Deterministik İşaretleme: Bu durumda, işaretleme tek kanal üzerinden
sabit güç seviyesi kullanılarak yapılmaktadır. Bu strateji için denklem (5)’te verilen eniyileme problemi şu
eniyileme problemine indirgenir:
min g i ( pi )
pi

(6)

öyle ki pi ≤ pavg , Ci ≤ Cavg

Burada, eniyileme uzayı tek değişken içermektedir. İletim yapılacak kanal, maliyet kısıtını sağladığı
müddetçe K kanaldan her hangi birisi olabilir. Dolayısıyla, eniyileme problemi kullanım maliyet kısıtını
sağlayan bütün kanallar için çözülmeli ve en düşük hata olasılığını veren kanal seçilmelidir.
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Strateji 1b-Tek Kanal üzerinden Stokastik İşaretleme: Bu durumda, işaretleme tek kanal üzerinden farklı
iki güç seviyesi arasında rasgeleleştirme yapılarak gerçekleştirilmektedir. Bu strateji için, denklem (5)’te
verilen eniyileme problemi şu şekilde yazılmaktadır:
min β i g i ( pi ) + (1 − β i ) g i ( p j )

βi , pi , p j

(7)

öyle ki β i pi + (1 − β i ) p j ≤ pavg , Ci ≤ Cavg , 0 ≤ β i ≤ 1.

Burada, eniyileme uzayı üç değişken içermektedir. Bu strateji, ortalama hata olasılık fonksiyonu dışbükey
olan kanallarda durumu iyileştirmediğinden, K-K c kanal arasından kullanım maliyet kısıtını sağlayan en iyi
performansa sahip kanal seçilmelidir. Bu strateji, ortalama hata olasılık fonksiyonu dışbükey olan kanalları
içermediğinden, strateji-1a’ya göre daha kötü performans vermesi mümkündür.
Strateji 2a-İki Kanal üzerinden Deterministik İşaretleme: Bu durumda, iletim K kanaldan ortalama
kullanım maliyet kısıtını sağlayan herhangi ikisi seçilerek ve her iki kanaldan deterministik işaretleme
yapılarak gerçekleştirilmektedir. Seçilen iki kanal için şu eniyileme problemi çözülecektir:
min α i g i ( pi ) + (1 − α i ) g j ( p j )

α i , pi , p j

öyle ki α i pi + (1 − α i ) p j ≤ pavg , α i Ci + (1 − α i )C j ≤ Cavg , 0 ≤ α i ≤ 1.

(8)

Bu eniyileme problemi, kullanım maliyet kısıtını sağlayan bütün kanal çiftleri için çözülmeli ve en düşük
ortalama hata olasılığını veren kanal ikilisi seçilmelidir. Matematiksel olarak, olası kanal çiftleri S 2a ={(i, j): α i
C i +(1-α i )C j ≤ C avg , 0 ≤ α i ≤ 1 ve 1 ≤ i < j ≤ K} şeklinde yazılabilir. Bu strateji, strateji 1a’yı özel durum
olarak içerdiğinden (α i = 0 veya α i =1 için) performansının daha kötü olması mümkün değildir. Dolayısıyla,
P e (2a) ≤ P e (1a) eşitsizliği geçerlidir. Burada, P e (1a) ve P e (2a) sırasıyla strateji 1a ve strateji 2a için elde edilen
ortalama hata olasılıklarını simgelemektedir.
Strateji 2b-İki Kanal üzerinden Deterministik ve Stokastik İşaretleme: Bu durumda, iletim yapılacak
kanal çifti, kanallardan biri K-K c kanal arasından (hata olasılık fonksiyonu dışbükey olmayan kanallar) diğeri
kalan K-1 kanal arasından olacak şekilde seçilecektir. Ortalama hata olasılık fonksiyonu dışbükey olmayan
kanal “i” ile gösterilecek olursa, seçilen kanal çifti {i, k} için çözülecek olan eniyileme problemi şu şekilde
yazılabilir:
min

βi ,α i ,α k , pi , p j , pk

βi gi ( pi ) + (α i − βi ) gi ( p j ) + α k g k ( pk )

öyle ki β i pi + (α i − β i ) p j + α k pk ≤ pavg ,

(9)

α iCi + α k Ck ≤ Cavg ,
α i + α k = 1, 0 ≤ βi ≤ α i , 0 ≤ α i ,α k ≤ 1.

Burada, kanal-i için kanal anahtarlama oranının α i olduğu görülebilir. Bu eniyileme problemi, strateji 1a (β i =
α i =0 seçilecek olursa) ve strateji 1b (α k = 0 seçilecek olursa) için verilen eniyileme problemlerine
indirgenebilir. Dolayısıyla, bu stratejinin tek kanal stratejilerini özel durum olarak kapsadığı söylenebilir. Bu
durumda, P e (2b) ≤ min{P e (1a), P e (1b)} eşitsizliğinin geçerli olduğu söylenebilir.
Strateji 3-Üç Kanal üzerinden Deterministik İşaretleme: Bu stratejide, her kanalda deterministik
işaretleme ile iletim yapmak şartıyla ortalama kanal kullanım maliyet kısıtını sağlayan bütün kanal üçlüleri
düşünülmektedir. Denklem (5)’te verilen eniyileme problemi, (i, j, k) kanal üçlüsü için şu şekilde yazılabilir:
min

α i ,α j ,α k , pi , p j , pk

α i gi ( pi ) + α j g j ( p j ) + α k g k ( pk )

öyle ki α i pi + α j p j + α k pk ≤ pavg ,

(10)

α iCi + α j C j + α k Ck ≤ Cavg ,
α i + α j + α k = 1, 0 ≤ α i ,α j ,α k ≤ 1.

Bu eniyileme problemi, strateji 1a (α j = α k =0 seçilecek olursa) ve strateji 2a (α k = 0 seçilecek olursa) için
verilen eniyileme problemlerine indirgenebilir. Dolayısıyla, P e (3a) ≤ P e (2a) ≤ P e (1a) eşitsizliğinin geçerli olduğu
söylenebilir.

3.2. Özel Durum: Unimodal Gürültü
Çalışmanın bu bölümünde, toplanabilir gürültünün bütün kanallar için simetrik unimodal (tek modlu)
dağılıma sahip olduğu durum incelenmektedir. Gürültünün unimodal dağılıma sahip olması pratikte sıkça
karşılaşılabilen bir durumdur ([1], [18]). Unimodal dağılıma sahip gürültünün matematiksel tanımı [1]’de
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verilmektedir. Bu dağılıma sahip gürültüler arasında Gauss, Laplace gibi örnekler gösterilebilir. Bu durumda,
ortalama hata olasılığının gücün dışbükey fonksiyonu olduğu bilinmektedir [1]. Ayrıca, herhangi iki kanal
için kanal gürültü OYF’lerinin pozitif reel sayılar kümesinde tek noktada kesiştikleri kabul edilmektedir.
Aşağıdaki önermede, bu özellikten dolayı kanal performansları arasında bir ilişkinin geçerli olduğu
belirtilmektedir.
Önerme 2: Herhangi i, j 𝜖𝜖 {1,…,K} kanal ikilisi için σ i < σ j olmak üzere, f i (n)-f j (n) fonksiyonunun pozitif reel
sayılar kümesinde sadece bir kökü varsa,
g i ( p ) < g j ( p ), ∀p > 0

(11)

eşitsizliği geçerlidir.
İki OYF’nin tanım gereği pozitif reel sayılar kümesinde en az bir noktada kesiştikleri gerçeği hatırlanmalıdır.
Önerme 2’de belirtilen koşul altında, denklem (11)’de verilen eşitsizliğin geçerli olduğu sezgisel olarak
görülebilir. Matematiksel bir ispat, g i (p)-g j (p) fonksiyonunun p=0 ve p sonsuza giderken ki değerleri
kullanılarak önermede belirtilen koşul için yapılabilir.
Özetle, sistemdeki kanal gürültülerinden dolayı şu iki şartın sağlandığı varsayılmaktadır:
∀ p > 0 ve ∀ i ϵ {1…K} için g i (p) dışbükey monoton azalan bir fonksiyondur.

•

∀ p > 0 ve ∀ i,j ϵ{1…K} için σ i < σ j ise g i (p) < g j (p) eşitsizliği sağlanmaktadır.

•

Çalışmanın bundan sonraki kısmında, σ i < σ j eşitsizliğinin ∀ i,j ϵ {1…K} için C i > C j eşitsizliğini
gerektirdiği varsayılmaktadır. Bu durumda, aynı güç için ortalama hata olasılığı daha düşük olan kanalın
kullanım maliyeti daha yüksek olmaktadır. Ayrıca, kanalların σ 1 < σ 2 … σ K-1 < σ K (C 1 > C 2 …C K-1 > C K )
eşitsizlikleri sağlanacak şekilde numaralandığı kabul edilmektedir. Bu durumda, şu sonuçlar elde
edilmektedir [11]:
1)

Optimal çözüm, kanal anahtarlama ile beraber sadece deterministik işaretleme gerektirmektedir.

2)

Eğer C avg = C K eşitliği geçerli ise, optimal çözüm kanal-K üzerinden p avg güç seviyesinde iletim
yapmaktadır.

3)

Eğer C avg ≥ C 1 eşitsizliği geçerli ise, optimal çözüm kanal-1 üzerinden p avg güç seviyesinde iletim
yapmaktadır.

4)

Eğer C 1 > C avg > C K eşitsizliği geçerli ise, optimal çözüm ortalama güç ve maliyet üst sınırlarında
çalışmak zorundadır.

Yukarıda belirtilen sonuçlara dayanarak, denklem (5)’te verilen eniyileme problemi şu şekilde yazılabilir
[11]:
K

minK

∑α g ( p )

{α i , pi }i =1 i =1

i

K

i

i

K

=
öyle
ki ∑ α i Ci C=
pavg ,
avg , ∑ α i pi

(12)

=i 1 =i 1
K

∑α=
i =1

i

1, α i ≥ 0 ∀ i ∈{1...K }

Burada, stokastik işaretlemenin düşünülmediğine ve eniyileme örneklem uzayının denklem (5)’teki eniyileme
probleminden farklı olarak sadece ayrık değişkenler içerdiğine dikkat edilmelidir. Bu durumda, bölüm 3.1’de
optimal çözüm için belirtilen olası stratejiler iki başlık altında yazılabilir.
Optimal Tek Kanal: Sistemde, kullanım maliyet kısıtını sağlayan en pahalı kanal ortalama güç kısıtında
kullanılacaktır. Bu durumda, eniyileme problemi şu şekilde yazılabilir:
min g i ( pavg ), öyle ki Ci ≤ Cavg .

(13)

i

Strateji 1a’dan farklı olarak maksimum gücün harcandığı gözlemlenebilir.
Optimal Kanal Anahtarlama: Optimal çözüm, üzerinden deterministik işaretleme ile iletim yapılan en fazla
üç kanal arasında optimal anahtarlama şeklinde olduğundan, bölüm 3.1’de strateji 3 olarak belirtilen
yaklaşımı ortalama güç ve kullanım maliyet sınırlarında düşünmek yeterlidir. Bu durumda, denklem (12)’de
verilen eniyileme problemi herhangi (i, j, k) kanal üçlüsü için şu şekilde yazılabilir:
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min

α i ,α j ,α k , pi , p j , pk

α i gi ( pi ) + α j g j ( p j ) + α k g k ( pk )

pavg ,
öyle ki α i pi + α j p j + α k pk =

(14)

α iCi + α j C j + α k Ck =
Cavg ,
α i + α j + α k = 1, 0 ≤ α i ,α j ,α k ≤ 1.

Bu eniyileme problemi bütün kanal üçlüleri için çözülmeli ve en iyi performansı sağlayan kanal üçlüsü tercih
edilmelidir. Optimal kanal anahtarlama stratejisi sadece iki kanal için düşünüldüğünde, optimal çözümün
yapısı aşağıdaki önermede belirtilmektedir.
Önerme 3: Denklem (12)’de verilen eniyileme probleminin K=2 için optimal çözümünün, (α i , α j ) = (α*, 1α*) optimal kanal anahtarlama oranları ve {p i , p j } = {p*, (p avg -α*p*)/(1-α*)} optimal güç seviyeleri şeklinde
olduğu gösterilebilir. Burada, α* = (C avg -C j )/(C i -C j ) ve p* ise
fi ( p )
p

−

f j ( ( pavg − α * p ) / (1 − α * ) )

(15)

( pavg − α * p ) / (1 − α * )

fonksiyonunun pozitif reel kökü olarak verilmektedir.
Önerme 3, anahtarlama stratejisi iki kanal arasında düşünüldüğünde optimal çözümün yapısı ile ilgili bilgi
vermektedir. Önerme 3 sayesinde, optimal kanal anahtarlama oranları bilinmekte, optimal güç seviyeleri ise
(15)’te belirtilen tek değişkene sahip fonksiyonun pozitif kökü ile belirlenebilmektedir. Bu durum, optimal
çözümün ortalama güç ve kullanım maliyetlerini sınırda kullanmasıyla açıklanabilir. Ayrıca unimodal
dağılımın özelliklerinden dolayı, denklem (15)’te verilen fonksiyonun monoton azalan bir fonksiyon olduğu
ve sadece bir köke sahip olduğu gözlemlenebilir.

4. SAYISAL SONUÇLAR
Bu bölümde, bölüm 3’te sunulan optimal kanal anahtarlama ve klasik yaklaşım olan optimal tek kanal
stratejileri sayısal bir örnek için incelenip karşılaştırılmaktadır. Eşit önsel olasılıklara sahip (π 0 =π 1 =0.5) ikili
bir haberleşme sistemi düşünülmektedir. Toplanabilir kanal gürültüsü, her kanal için beklenen değeri sıfır
olan ve farklı varyanslara sahip Laplace dağılımı [19] olarak modellenmektedir. Bu durumda işaret sezici
optimal olduğundan, sistemin alıcı kısmında işaret sezici kullanıldığı kabul edilmektedir [20]. Ayrıca, önerme
2’de belirtilen şart bu durumda bütün kanal ikilileri için sağlanmaktadır.
İncelenen örnekte, toplanabilir gürültülü dört kanala sahip bir haberleşme sistemi düşünülmektedir. Kanal
gürültülerinin standart sapma değerleri, kanal sıralamaları dikkate alınarak vektör şeklinde σ = [0.4 0.6 0.8
1.1] olarak verilmektedir. Aynı şekilde, kanal kullanım maliyetleri C = [8 6 4 2] olarak verilmektedir. Bu
durumda, σ i < σ j için C i > C j şartının her (i, j) kanal ikilisi için sağlandığı görülebilir. Ayrıca, ortalama
kullanım maliyetinin, C avg = 5 olduğu kabul edilmektedir. Optimal tek kanal ve optimal kanal anahtarlama
yaklaşımları için ortalama hata olasılıkları, ortalama güç kısıtının farklı değerleri için Şekil 1’de
gösterilmektedir. Şekil 1’de, optimal kanal anahtarlama stratejisinin optimal tek kanal stratejisine göre bütün
p avg değerleri için daha iyi performans gösterdiği gözlemlenmektedir. Optimal çözümün ortalama kullanım
maliyetinin C avg olması gerektiğinden ve bunun tek kanallı iletim ile mümkün olmamasından dolayı bu
durum beklenmektedir.
Sonuçları daha detaylı inceleyebilmek maksadıyla, optimal kanal anahtarlama stratejisi için optimal
parametre değerleri farklı p avg değerleri için Tablo 1’de gösterilmektedir. Tablo incelendiğinde, optimal
çözümün kanal anahtarlama stratejisini en fazla üç kanal kullanarak gerçekleştirdiği görülmektedir. Örneğin;
p avg = 0.33 için birinci, üçüncü ve dördüncü kanallar sırasıyla 0.4057, 0.2828 ve 0.3115 olasılıklarıyla
seçilmektedir. Kanallara harcanan güçler ise sırasıyla 0.2852, 0.3663 ve 0.3554 olarak verilmektedir. Diğer
p avg değerleri için, optimal çözümün iki kanal kullandığı görülmektedir. İki kanal kullanan çözümler için
tabloda verilen optimal parametre değerlerinin önerme 3 ile tutarlı oldukları doğrulanabilir. Ayrıca, ortalama
kullanım maliyeti ve harcanan ortalama gücün bütün durumlarda sırasıyla C avg ve p avg olduğu
gözlemlenebilir. Bu örnek için kullanım maliyet kısıtını sağlayan en pahalı kanal üçüncü kanal olduğundan,
optimal tek kanal stratejisi bütün p avg değerleri için p avg güç seviyesinde bu kanal üzerinden iletim
yapmaktadır.
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Çoklu Toplanabilir Gürültülü Kanal Varlığında Optimal kanal Anahtarlama: M.E. Tutay
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Şekil 1: Çeşitli p avg değerleri için ortalama hata olasılığı

Tablo 1. Optimal kanal anahtarlama stratejisi için elde edilen optimal parametreler

p avg
0.1

α1

0.5

α2
-

α3

-

α4

p1

p2

0.5

0.1171

0.33

0.4057

-

0.2828

0.3115

0.2852

-

0.3663

0.3554

0.5

0.25

-

0.75

-

0.3776

-

0.5408

-

1

0.25

-

0.75

-

0.6445

-

0.1185

-

5

-

0.5

0.5

-

-

4.0921

5.9079

-

10

-

0.5

0.5

-

-

7.9324

12.0676

-

25

-

0.5

0.5

-

-

19.2143

30.7857

-

-

p3

-

p4

0.0829

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada, toplanabilir gürültülü çoklu kanal varlığında, vericinin stokastik işaretleme yapabilmesi
koşuluyla, optimal işaretleme ve kanal anahtarlama stratejisi ortalama güç ve kanal kullanım maliyet kısıtları
altında çalışılmıştır. Optimal çözümün, her sembolün iletimi için sistemin verici tarafında en fazla farklı üç
sinyal değeri arasında rasgeleleştirme şeklinde olduğu gösterilmiştir. Bu sonuca dayanarak, optimal çözümü
verebilecek işaretleme ve kanal anahtarlama stratejileri sunulmuştur. Çalışmada ayrıca, kanal gürültülerinin
unimodal dağılıma sahip olduğu durum incelenmiştir. Bu durumda, optimal çözümün ortalama güç ve maliyet
kısıtlarını sınırda kullanabileceği koşul elde edilmiştir. Ayrıca, optimal kanal anahtarlama stratejisinin iki
kanal için uygulanması durumunda, optimal kanal anahtarlama oranları sunulmuş ve optimal güç seviyeleri
için optimumluk şartı elde edilmiştir. Teorik sonuçları doğrulamak maksadıyla bir örnek sunulmuş ve verilen
örnekte optimal kanal anahtarlama stratejisinin, klasik yaklaşım olan optimal tek kanal stratejisine göre daha
iyi performans gösterdiği gözlemlenmiştir.
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Abstract
Nickel-based Inconel super alloys are used in the manufacturing of spacecraft, gas turbines and rocket
motors, nuclear reactor components due to their high strength, temperature and oxidation resistance. The
production of these components is usually carried by cutting methods such as drilling, turning and
milling. However, during cutting, undesirable conditions such as high cutting force, and wear in cutting
tools and poor machined surface quality arise. These undesirable conditions can be controlled by using
optimum cutting parameters, cutting tool geometry, and different coating types, In this study, literature
survey was done on the machinability of different Inconel alloys and the results obtained were presented
systematically.
Keywords: Machinability, Inconel alloys, Cutting force, Surface roughness.

1. GİRİŞ
Süper alaşımlar, diğer alaşımlardan farklı olarak yüksek sıcaklıkta iyi korozyon ve oksidasyon direncine,
yüksek mekanik gerilmelere, yüzey yapısı değişimlerine ve kopma dayanımına sahiptirler [1]. Ana yapısında
demir, nikel, kobalt, yüksek miktarda krom, volfram, alüminyum, titanyum ve az miktarda da çok yüksek
sıcaklıklarda ergiyen molibden bulunan alaşımlardır [2]. Bu kompleks yapıya sahip süper alaşımlar, uzay,
havacılık ve savunma sanayisinde roketlerin tahrik sisteminde, gaz türbinlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bu
kullanım alanlarının yanı sıra günümüzde otomasyon sistemlerinde, sağlık, biyoteknoloji ve elektronik gibi
alanlarda da gün geçtikçe kullanım alanları artmaktadır. Bu alaşımlar, birçok kullanım alanında çok iyi
sonuçlar vermesinin yanı sıra talaş kaldırma esnasında oluşan yüksek sıcaklık ve kesme kuvvetlerinden dolayı
işlenebilirlikleri zorlaşmaktadır. Genel olarak işlenebilirlik, herhangi bir malzemenin kesilmeye karşı
göstermiş olduğu direnç olarak tanımlanır. Kesme hızı, ilerleme, kesici takım malzemesi ve geometrisi,
malzemelerin işlenebilirlik özelliklerinin belirlenmesinde en önemli parametrelerdir [3]. Inconel alaşımlarının
işlenebilirliklerini zorlaştıran bazı karakteristikler söz konusudur. Bu alaşımlar, işleme esnasında paslanmaz
çelikler gibi sertleşen östenitik matris faza sahiptirler. Ayrıca, yüksek kesme sıcaklıklarında kesici takım-iş
parçası arasında kaynaklanma (Built up edge-BUE) eğilimi de söz konusudur. Alaşımların yapısında bulunan
sert karbürler ve iş parçası ile kesici takım arasında BUE oluşumu, bu malzemelerin işlenebilirliğini
zorlaştıran etkenlerdir. Alaşımların bu karakteristikleri, kesici takım üzerinde yüksek kesme sıcaklıklarına
(>1000 ºC) ve gerilmelerin (>3450 Mpa) etkisi ile serbest yüzey, krater ve çentik aşınmalarına sebep
olmaktadır [4-5]. Kesici takımda oluşan aşınma, iş parçasında işlenen yüzeyin kalitesini de olumsuz
etkilemektedir. Talaşlı imalatta yüzey pürüzlülüğü, malzemelerin çalışma performansını etkileyen önemli bir
imalat parametresidir. Birçok makine elemanının birbiri ile temas halinde çalışması, bu elemanların istenilen
işlevi istenilen ömürde ve minimum güç kaybı ile gerçekleştirmesi, yüzey pürüzlülüğüne bağlıdır. Yüzey
pürüzlülüğü, malzemenin birçok mekanik özelliklerini de büyük oranda etkilemektedir [6]. Örneğin, kesme
esnasında işlenen yüzeyde oluşan sertlik değişimleri, malzemenin yorulma dayanımını ve geometrik
hassasiyetin olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır. İstenmeyen bu durumların önüne geçilebilmesi için
uygun kesme parametrelerinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, uygun kesici takım geometrisi ve
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malzemesi ile birlikte farklı soğutma yöntemleri kullanılarak arzu edilen kesme performansı elde
edilebilmektedir. Bu çalışmada, farklı kesme yöntemleri ile birlikte işleme esnasında kullanılan kesme
parametreleri, kesici takım malzemesi ve kaplama türlerinin inconel alaşımlarının işlenebilirliği üzerindeki
etkisi ile ilgili literatürde yapılan çalışmalar araştırılarak elde edilen bulgular bir arada sunulmuştur.

2. NİKEL ESASLI SÜPER ALAŞIMLAR
Nikel esaslı alaşımlar, titanyum esaslı alaşımlara göre belirli üstünlüklerinden dolayı endüstride yaygınlıkla
kullanılmaktadır. Bu alaşımlar, yüksek sıcaklıklarda yüksek mekanik ve kimyasal özelliklerin yanı sıra
yüksek erime sıcaklığı, korozyon, termal şok, yorulma, sürünme ve erozyon direnci gibi özelliklere sahiptir
[7-8]. Çelikler ile kıyaslandığında, yüksek dayanım/ağırlık oranı sağlamaktadır. Bu alaşımlar, katı çözelti
olarak nikel matrisi içerisinde ara metal bileşiği Ni 3 (Al,Ta) ve katı çözelti yapıyı güçlendirmede kullanılan
krom (Cr), tungsten (W) ve renyumdan (Re) elementlerinden oluşmaktadır. Tantalyum (Ta) ara metal bileşiği
ise bu alaşımların yüksek sıcaklık dayanımını ve oksidasyon direncini arttırmaktadır. Bu elementin yerine
benzer özelliklerin elde edilebilmesi için titanyum elementi de kullanılabilmektedir Nikel esaslı alaşımlar
içerisinde en çok kullanılan inconel 600, 617, 625, 706 ve 718 alaşımlarıdır. Bunlar arasında, inconel 718 en
çok kullanılan süper alaşımdır (Şekil 1.a), (Tablo 1). Yaklaşık olarak %25-45’i döküm yöntemleri ile mamül
haline dönüştürülmektedir. Geri kalan kısmı ise farklı talaşlı imalat yöntemleri ile işlenmektedir. Örnek
olarak jet motor kanadı ve pervanesinin işlenmesinde frezeleme operasyonları yaygınlıkla kullanılmaktadır
(Şekil 1.b) [9].

a)
b)
Şekil 1. a) Nikel esaslı inconel 718 alaşımının mikroyapısı [10], b) Nikel alaşımlarının jet motorunda
kullanılan kısımları [11].
Tablo 1. Nikel esaslı bazı alaşımların ağırlıkça yüzde kimyasal bileşimi ve yoğunluğu
Alaşım
Inconel
600
Inconel
601
Inconel
625
Inconel
706
Inconel
718
Inconel
X-750
Inconel
102
Inconel
587
Inconel
597
Inconel
853

Ni

Cr

Co

Mo

W

Ta

Cb

Al

76.6

15.8

-

-

-

-

-

-

60.7

23.0

-

-

-

-

-

1.35

61.6

22.0

-

9.0

-

-

4.0

0.2

41.5

16.0

0.5

0.5

-

-

2.9

0.2

53.0

18.6

-

3.1

-

-

5.0

0.4

73.0

15.0

-

-

-

-

0.9

0.8

Fe

Mn

Si

C

B

Zr

Diğer

Yoğunluk
(g cm-2)

-

7.2

0.20

0.20

0.04

-

-

-

8.33

-

14.1

0.50

0.25

0.05

-

-

-

8.04

0.2

3.0

0.15

0.30

0.05

-

-

-

8.44

1.75

40.0

0.18

0.18

0.03

-

-

-

8.08

0.9

18.5

0.20

0.30

0.04

-

-

-

8.19

2.5

6.8

0.70

0.30

0.04

-

-

-

8.30
8.55
8.08

Tl

67.9

15.0

-

3.0

3.0

-

3.0

0.4

0.6

7.0

-

-

0.06

0.005

0.03

0.02
Mg

47.2

28.5

20.0

-

-

-

0.7

1.2

2.3

-

-

-

0.05

0.003

0.05

-

48.4

24.5

20.0

1.5

-

-

1.0

1.5

3.0

-

-

-

0.05

0.012

0.05

74.6

20.0

-

-

-

-

-

1.5

2.5

-

-

-

0.05

0.007

0.07

0.02
Mg
1.3
Y2O3

8.04
8.09

3. NİKEL ESASLI SÜPER ALAŞIMLARIN İŞLENEBİLİRLİĞİ
Nikel esaslı süper alaşımlar, diğer alaşımlardan farklı olarak yüksek sıcaklıklarda mekanik gerilmelere ve
yüzey değişimlerine karşı ısıl direnci yüksek, demir-nikel, nikel ya da kobalt esaslı alaşımlardır. Oksidasyon
direnci ve yüksek sıcaklık korozyonu açısından en önemli alaşım elementi kromdur. Bu sebeple korozyon
dirençli çelikler, paslanmaz çelikler, Ni-Cr alaşımları ve süper alaşım gibi malzemeler yeterli miktarda krom
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elementi içerir [12]. Nikel esaslı süper alaşımların sahip olduğu bu üstün özellikler, işlenebilirlik
kabiliyetlerini zorlaştırmaktadır. Talaşlı imalatta iyi seçilmeyen işleme parametreleri, kesici takımların hızlı
aşınmasına ve işlenen yüzey kalitesinin azalmasına sebep olarak imalat maliyetlerini olumsuz etkilemektedir.
İşlenebilirlik; kesme hızı, ilerleme ve talaş derinliği gibi parametrelere bağlı olarak talaş kaldırma işleminde
malzemeyi işlemedeki kolaylık ya da zorluk olarak ifade edilebilir. Bir malzemenin işlenebilirliği; kesme
kuvveti, takım ömrü, yüzey pürüzlülüğü gibi etkenler ölçülerek belirlenmektedir. Çelikler ile
karşılaştırıldıklarında süper alaşım malzemelerin işlenebilirliği daha zordur [13-18]. Bu malzemelerde
bulunan bazı elementler (Ni, Co, Cr, Ti), yüksek dayanım ve korozyon direnci sağladığı için işlenebilirliği
zorlaştırmaktadır. Malzeme içeriğinde nikel, kobalt içeriği veya titanyum bileşenlerinin bulunması, parçaya
sıcak sertlik eğilimi sağlamaktadır. Ayrıca, nikel esaslı süper alaşımların yapısında bulunan sert aşındırıcı
karbürler (MC, M23C6) kesici takımda abrasiv aşınmanın oluşmasına sebep olmaktadır. Nikel esaslı süper
alaşımların sahip olduğu östenitik matris yapısı, kesme işlemi esnasında hızlı sertleşmeye sebep olur. Bu
durum ise kesici takımların kesmesini zorlaştıran bir etken olarak ortaya çıkmaktadır [19]. Bu alaşımların
işlenmesi esnasında, kesici takımda ısı oluşumunu arttıran düşük termal iletkenlik, yüksek kesme kuvvetleri,
difüzyon aşınmasına sebep olan kimyasal afinite gibi özelliklere sahip olması işlenebilirliği zorlaştırmaktadır
[20]. Literatürdeki çalışmalarda, genellikle inconel alaşımlarının işlenmesinde, kesme parametreleri, farklı
kesici takım geometrisi, kaplaması ve malzemesinin yanı sıra farklı soğutma türlerinin kesme kuvveti, yüzey
pürüzlülüğü ve takım aşınması üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda, nikel esaslı alaşımlar
sınıfında yer alan ve endüstriyel alanlarda yaygınlıkla kullanılan inconel 718, 600, 625 ve 825 alaşımları
üzerinde tornalama, frezeleme ve delme ile ilgili olduğu tespit edilmiştir. Devillez ve ark., CVD yöntemle
TiCN-Al 2 O 3 -TiN kaplanmış kesici uçlarla soğutma suyu ve kuru kesme şartlarında inconel 718’in
tornalanmasında kesme hızının 40 m/dak’dan 60 m/dak’ya artması ile kesme kuvvetlerinin birincil kayma
bölgesinde oluşan yüksek ısıdan dolayı başlangıçta azaldığını, 60 m/dak kesme hızının üzerinde ise
malzemenin yüksek deformasyon hızına ulaşması ile kesme kuvvetlerinin arttığını belirtmişlerdir. Kuru
kesme şartlarında artan kesme hızları ile oluşan kesme kuvvetlerinin soğutma suyu ile yapılan kesmeye göre
daha az oluşmakta ve bu durum malzemede oluşan çekme gerilmesinin azalması ve talaş akış oranının
artmasından kaynaklanmaktadır [21]. Başka bir çalışmada, inconel 825’in kaplamasız ve kaplamalı (CVDTiN/TiCN/Al 2 O 3 /ZrCN) sementit karbür uçlarla tornalama işleminde, yüksek kesme sıcaklıklarında
kaplamalı kesici takımlar, kimyasal kararlılık ve düşük sürtünme özellikleri göstermesinden dolayı BUE
oluşumu kaplamasız takımlara göre daha az olmuştur. Her iki kesici takım ile kesme hızının artması ile
işlenen yüzeyin pürüzlülüğü BUE’den dolayı artmakta, ancak kaplamalı takımlarda kesici kenar kalınlığı
kaplama ile arttığından dolayı keskinliği azalmakta ve kaplamasız kesici takımlara göre işlenen yüzeyin
kalitesi de azalmaktadır [22]. PVD-TiN kaplamalı ve kaplamasız sementit karbür uçlarla inconel 718’in
frezelenmesinde, düşük kesme hızında (25 m/dak) kaplamasız takımların aşınma direnci, kesici kenar
yarıçapına bağlı keskinliğinden dolayı daha iyi olmakta, 50 m/dak kesme hızı ve 0.08 mm/diş ilerleme
oranında TiN kaplamanın sahip olduğu yüksek aşınma direnci ve düşük termal iletkenlik özelliği, kaplamalı
takımların daha iyi performans sergilemesini sağlamıştır [23]. Aynı alaşımın PVD-TiAlN kaplamalı karbür
kesiciler ile tornalanmasında, yüksek sıvı basınçlı jet soğutma yöntemi kesme kuvvetlerini ve kesici takımda
oluşan termal yükleri azaltırken, talaşın kırılabilirliğini arttırma ve yağlayıcı görevi görmesi bakımından da
katkı sağlamaktadır [24]. Sementit karbür (K20) kesici uçlarda, kesme derinliğinin artması ile talaş akış
yönündeki değişimlerden dolayı kesme kuvvetleri artmaktadır. Ayrıca, talaş sıkıştırma oranı kesme işlemi
esnasında plastik deformasyon üzerinde önemli bir etkiye sahip olmakla birlikte kayma açısının artması ile
daha ince talaş kesitleri oluşarak talaşın akış hızı artmaktadır. Bu durum, kesme kuvvetini ve sürtünme
kuvvetinin azalmasına katkı sağlarken, diğer taraftan kesici takımın serbest (Şekil 2) ve talaş yüzeyinde bir
miktar BUE oluşmaktadır [10].

Şekil 2. Serbest yüzey aşınması (Kesme hızı:55 m/dak, İlerleme:0.125 mm/dev) [10].
Sementit karbür (K20) kesici uçlar ile tornalama işleminde, kesme hızının artması ile kesme bölgesinde
oluşan sıcaklığı ile birlikte 45-55 m/dak kesme hızı ve orta ilerleme değerlerinde, kesme ve ilerleme
kuvvetlerinin lineer olarak artmaktadır. Kuru kesme şartlarında artan yüksek kesme hızlarının da etkisi ile
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(Şekil 3) kesici takımda plastik deformasyon, mikro düzeyde talaşlanma ve krater aşınması meydana gelirken,
adhezyon aşınması oluşmamaktadır [25].

a)
b)
Şekil 3. Kesici takım yüzey durumu (V c :40-45-50-55-60 m/dak, f:0.05-0.08-0.09 mm/dev, d: 0.5 mm)
Serbest yüzey, b) Talaş yüzeyi [25].
PVD-TiAlN çok katlı kaplamalı sementit karbür matkaplar ile delme işleminde sürtünme kuvveti, kesici
takım aşınması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Kesici takım kesme ağzında ilk aşamada kaplama
malzemesinin aşındığı, daha sonra serbest yüzey aşınması ile birlikte mikro çatlaklar, yorulma çatlakları,
karbür parçacık yapışması (Şekil 4.b) ve BUE meydana gelmektedir (Şekil 4.a). İşleme verimliliğinin
arttırılabilmesi için üstün termo fiziksel özelliklere sahip nano partikül içerikli soğutma sıvısı kullanılarak
sürtünme kuvveti azaltılabilmekte ve böylelikle takım ömrü üç kat arttırılabilmektedir [26].

Karbür

a)
b)
Şekil 4. Matkap kesici ağız yüzey durumu, a) BUE oluşumu, b) Kesici takım yüzeyinde mikro çatlaklar ve
karbürler [26].
Seramik kesici takımlar ile düşük kesme hızlarında Whisker takviyeli (Al 2 O 3 +SiC w ) kare tipi (4300 SNGN)
(Şekil 5.a-b), yüksek kesme hızlarında ise Whisker takviyeli (Al 2 O 3 +SiC w ) yuvarlak tip (4300 RNGN) kesici
uçlar (Şekil 5.c-d) işleme performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir [27.]. Ayrıca, kesme işlemi
esnasında oluşan artık gerilmelerin minimize edilebilmesinde soğutma sıvısı ile birlikte pahlı kesme kenarına
sahip negatif talaş açılı, kaplamalı ve düşük uç yarıçaplı (0.8 mm) kesici takımlar da kullanılabilmektedir
[28].

a)

b)
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c)

d)

Şekil 5. Kesici uç ve oluşan talaş tipi (Kesme hızı: 150 m/dak, İlerleme:0.2 mm/dev), a) Kare tipi kesici uçta
serbest yüzey aşınması, b) Kare tipi kesici uç ile kesme esnasında oluşan talaş, c) Yuvarlak tip kesici uçta
krater, serbest yüzey aşınması ve termal çatlaklar, d) Yuvarlak tip kesici ile kesme esnasında oluşan talaş
[27].
Kaplamasız, PVD-TiAlN ve CVD-TiCN/Al 2 O 3 /TiN kaplamalı sementit karbür kesici uçlar ile kesme
işleminde, düşük kesme hızı ve orta ilerleme değerlerinde kaplamasız kesici uçlar (Şekil 6), yüksek kesme
hızı ve düşük ilerleme değerlerinde ise CVD-TiCN/Al 2 O 3 /TiN kaplamalı kesici takımlar daha iyi performans
sergilemektedir (Şekil 7). CVD-TiCN/Al 2 O 3 /TiN kaplamalı kesici takımlarda, kaplama ile kesici takım
yüzeyi arasında PVD yönteme göre daha güçlü bir difüzyon bağının olması, çatlak oluşumuna karşı bariyer
görevi görmesinde ve BUE oluşumunun azaltılabilmesinde önemli katkı sağlamaktadır [29].
Talaş yüzeyi

a)

b)

Adhezyon

Abrazyon
Serbest yüzey

Talaş yüzeyi

c)
Adhezyon

Kaplamanın kopması
Abrazyon

Serbest yüzey

Şekil 6. Kesici takımlara ait serbest yüzey ve talaş yüzeyi SEM (Scanning electron microscope) görüntüleri
(V:50 m/dak, f:0.125 mm/dev), a) Kaplamasız karbür (27.42 dak), b) PVD-TiAlN kaplamalı karbür (20.32
dak), c) CVD-TiCN/Al 2 O 3 /TiN kaplamalı karbür (8.19 dak) [29].
Yüksek kesme hızlarında kobalt bağlayıcı fazında termal yumuşama ve kesme kenarında plastik
deformasyonun etkisi ile kaplamasız karbür kesicilerin performansı azalmaktadır. PVD-TiAlN kaplamalı
karbür kesici takımlarda kaplamanın sahip olduğu, sıcak sertlik ve oksidasyon direnci, orta kesme hızlarında
(75 m/dak) takım ömrünün daha iyi olmasını sağlamaktadır.
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Talaş yüzeyi

a)

b)
Kaplama

Adhezyon
Abrazyon

Serbest yüzey

Talaş yüzeyi

c)

Krater
Adhezyon
Abrazyon
Serbest yüzey

Şekil 7. Kesici takımlara ait serbest yüzey ve talaş yüzeyi SEM (Scanning electron microscope) görüntüleri
(V:100 m/dak, f:0.1 mm/dev), a) Kaplamasız karbür (1.56 dak), b) PVD-TiAlN kaplamalı karbür (3.8 dak), c)
CVD-TiCN/Al 2 O 3 /TiN kaplamalı karbür (7.64 dak) [29].
Kaplamasız ve TiCN/Al 2 O 3 /TiN kaplamalı sementit karbür uçlar ile kesme işleminde, kesme hızının artması
ile kesme bölgesinde ısı oluşumu artmasına bağlı olarak takım ömrü azalmaktadır. Kesici takıma uygulanan
seramik kaplama ve kesicinin sahip olduğu farklı talaş yüzeyi geometrisi, kaplamasız kesicilere göre takım
ömrü açısından %100 daha fazla performans sergilemesini sağlamıştır. Ayrıca, ilerlemenin artmasına bağlı
olarak malzeme kesme yönünde deforme olmuş tane sınırları, yüzeyde krater ve kırık karbür parçacıkları
oluşmaktadır [30]. Kaplamasız, TiN, AlTiN ve CrN kaplamalı sementit karbür kesiciler ile mikro frezeleme
işleminde, AlTiN ve CrN kaplamalı kesicilerin sahip olduğu sertlik ve oksidasyon direnci özellikleri, diğer
kesicilere göre takım aşınmasının daha az olmasını sağlamaktadır (Şekil 8). Yüzey pürüzlülüğü ve çapak
oluşumunun minimize edilmesinde en iyi performansı AlTiN kaplamalı kesiciler sergilerken, en kötü
performans ise kaplamasız kesici takımlar sergilemektedir [31].

Şekil 8. Farklı kesicilerle mikro frezeleme işleminde kesicilerde oluşan çap küçülmesi, a) Kaplamasız, b)
AlTiN, c) TiN ve d) CrN [31].
Seramik kesici uçlar ile tornalama işleminde, kesme hızının 400 m/dak’ya arttırılması, kesme bölgesinde
oluşan ısıyı arttırmakta ve azalan temas yüzey alanına bağlı olarak kesme kuvvetleri de azalmaktadır. Ancak,
500 m/dak kesme hızında, kesme bölgesinde oluşan yüksek ısı, seramik kesici takımlarda serbest kenar ve
çentik aşınmasına (Şekil 9.a-b) neden olmakta ve bu durum kesme kuvvetlerini arttırmaktadır. Ayrıca, takımtalaş ara yüzeyinde sıcaklığa bağlı olarak BUE oluşumu da (Şekil 9.c) meydana gelmektedir [32].
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b)

c)

Şekil 9. Kesici takımda oluşan aşınma, a) Serbest yüzey, b) Çentik, c) BUE oluşumu (V:500 m/dak, f: 0.1
mm/dev) [32].
Kaplamasız, TiN ve TiAlN kaplamalı matkaplar ile delme işleminde, ilerlemenin artması ile yüzey
pürüzlülüğü de artmaktadır. En düşük yüzey pürüzlülüğü kaplamasız matkaplar ile elde edilirken, en yüksek
pürüzlülük değeri ise TiAlN kaplanmış matkaplar ile delme işleminde gerçekleşmektedir. TiN kaplanmış
matkapların TiAlN kaplamalı matkaplara göre daha iyi yağlayıcı ve düşük sürtünme katsayısı gibi özelliklere
sahip olması, yüzey pürüzlülük değerlerinin daha az olmasını sağlamaktadır [33]. TiC/TiN/TiCN kaplamalı
sementit karbür kesici uçlarla inconel 718’in tornalanmasında, kesme hızının artması (58-87-116-144-174
m/dak) ile kesme bölgesinde oluşan sıcaklığa bağlı olarak kesme kuvvetleri azalmaktadır. Kesme kuvvetleri,
inconel 718’in (860 Mpa) işlenmesinde Ti-6Al-4V (550 Mpa) alaşımına göre kayma gerilmesinin etkisi ile
daha fazla oluşmaktadır. Ayrıca, ilerlemenin artması ile birim zamanda kaldırılacak talaş hacmi artmasına
bağlı olarak kesme kuvvetleri de artmaktadır [34]. PVD-TiCN/Al 2 O 3 /TiN kaplamalı karbür kesiciler ile
yüksek soğutma suyu basıncının (203 bar) kullanılması, geleneksel soğutma suyu ile kesmeye göre takım
ömrü bakımından daha iyi performans sergilediği ve kesici takım-talaş arasındaki sürtünmeyi ve kesme
sıcaklığını azaltarak kesme kuvvetlerinin de azalmasına ve talaşın kırılmasına katkıda bulunmaktadır [35].
Yüksek kesme hızlarında kaplamalı karbür (PVD-CVD-TiN/TiCN/TiN, PVD-TiAlN, CVD-Al 2 O 3 /TiC/TiCN
ve seramik kesici (Sialon) uçlar ile kesme esnasında, karbür kesicilerde kırılma (Şekil 10.a), adhesiv aşınma
ve kaplama malzemesinde soyulma (Şekil 10.b) oluşurken, seramik kesicilerde ise çentik aşınması (Şekil
10.d) meydana gelmektedir. PVD-TiAlN kaplamalı kesicinin kaplama kalınlığı, CVD-Al 2 O 3 /TiC/TiCN’den
(Şekil 10.c) daha fazla oluğu için ısıya ve aşınmaya karşı direnci daha iyi olmaktadır. Ancak, daha kalın
kaplanmış kesici takım yüzeyinde aşınmanın da etkisi ile kaplama malzemesi, kesici takımdan ayrılmaktadır
(Şekil 10.b). İmalat verimliliği bakımından yüksek kesme hızlarında negatif talaş açılı ve yuvarlak uç
geometrisine sahip kesiciler, düşük maliyet bakımından PVD-TiAlN kaplamalı kesici takımların kullanılması
avantaj sağlamaktadır [36].

a)

b)

c)

d)

Şekil 10. Kesici takımlarda oluşan aşınmalar, a) Mikro düzeyde kırılma, b) Kaplamanın ayrılması ve
adhezyon oluşumu, c) Kesme kenarında deformasyon, d) Çentik aşınması [36].
TiAlN/TiN kaplamalı karbür uçlar ile frezeleme işlemi esnasında kullanılan MQCL (Minimum quantity
cooling lubrication) soğutma yöntemi, üstün soğutma ve yağlama özelliğine sahiptir. Bu özellikler kesici
takım-talaş ve takım-iş parçası arasında oluşan sürtünmenin azalmasına bağlı olarak kuru kesme yöntemine
göre kesme kuvvetlerini ve aşınma oluşumunun azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Kuru ve MQCL
yöntemlerin her ikisinde de kesici uçta talaş yüzeyinde krater, serbest yüzeyde ise çentik aşınması meydana
gelmektedir (Şekil 11) [37].
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a)

b)

a)

c)

b)

d)

c)

d)

Şekil 11. Kuru ve MQCL yöntemlerde kesici takımda oluşan aşınmalar, a) Kuru kesme (22.1 dak), b) Kuru
kesme (24.1 dak), c) MQCL (20.8 dak), d) MQCL (28.8 dak) [37].
Al 2 O 3 , TiAlN, TiCN ve TiN kaplamalı karbür kesiler ile inconel 625’in tornalanmasında, kesme hızı ve
kesme derinliğinin artması ile takım aşınması artmaktadır. Üretim maliyetlerinin minimize edilebilmesi
bakımından diğer kaplamalı kesicilere göre daha iyi aşınma direnci ve yüksek termal iletkenlik katsayısı gibi
özelliklere sahip olan TiCN kaplamalı kesiciler ile birlikte düşük kesme hızı ve orta ilerleme değerleri
kullanılması katkı sağlamaktadır [38]. Inconel 600’ün kaplamalı karbür kesiciler kullanarak kuru, MQL,
MQL+Al 2 O 3 nano partikül takviyeli soğutma yöntemleri ile tornalanmasında, MQL+6%Al 2 O 3 nano partikül
takviyeli soğutma yöntemi, kesme bölgesinde oluşan sıcaklığı ve sürtünme kuvvetini önemli derecede
azaltmaktadır. Bunun sonucunda, yüzey pürüzlülüğü, kesme kuvveti ve adhezyon aşınmanın azaltılmasına
katkı sağlamaktadır. Soğutucu akışkan içerisindeki nano partiküllerin sahip olduğu gelişmiş termo fiziksel
özellikler de bu sonucun elde edilmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca, yüksek kesme hızlarında kesme
bölgesinde soğutma işlemi için yeterli zaman olmadığı için kesici takımda aşınma oluşumu daha fazla
gerçekleşmektedir (Şekil 12) [39].

a)

b)

Şekil 12. Farklı kesme parametreleri ve soğutma yöntemlerinde kesici takımda aşınma oluşumu, a) Kesme
hızı: 40 m/dak, ilerleme: 0.16 mm/dev, kesme derinliği: 1.2 mm, b) Kesme hızı: 60 m/dak, ilerleme: 0.16
mm/dev, kesme derinliği: 0.4 mm [39].
Inconel 600 nikel esaslı alaşımın kaplamasız, CVD-TiN, Al 2 O 3 , TiCN, TiN, Wc ve PVD-TiN, TiCN, TiN,
Wc kaplamalı karbür kesiciler ile tornalama işleminde, kesme kuvveti için optimum parametreler 0.1 mm/dev
ilerleme, 100 m/dak kesme hızı ve PVD-TiN, TiCN, TiN, Wc kaplamalı kesici takım iken, yüzey pürüzlülüğü
için 0.1 mm/dev ilerleme, 100 m/dak kesme hızı ve CVD-TiN, Al 2 O 3 , TiCN, TiN, Wc kesici takım olarak
belirlenmektedir [40]. Inconel 625’in tornalanmasında ise kesme parametreleri arasında en etkili faktör %68
ile ilerleme oranı olurken, optimum kesme parametreleri ise 70 mm/dak kesme hızı, 0.103 mm/dev ilerleme
ve 0.4 mm kesme derinliği olarak kullanılabilmektedir [41].

4. SONUÇLAR
Nikel esaslı inconel alaşımları, ısıl ve korozyon direnclerinin iyi olmasının yanı sıra yüksek mekanik
özelliklere sahip olduklarından dolayı birçok endüstriyel alanda yaygınlıkla kullanılmaktadır. Bu alaşımların
sahip oldukları üstün mekanik özellikler, farklı kesme yöntemleri ile işlenmeleri esnasında kesme kuvveti,
yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınması üzerinde işlenebilirliği zorlaştırması bakımından önemli bir etkiye sahip
olmaktadır. Bu çalışmada, literatürde nikel esaslı inconel alaşımların farklı kesme yöntemleri kullanılarak
işlenmesi esnasında karşılaşılan güçlükler ile ilgili yapılan çalışmalar araştırılmıştır. Bu çalışmalardan elde
edilen bulgular aşağıdaki gibi sıralanabilir;
•
•

Kesme hızının belirli bir limit değere kadar artması ile kesme kuvvetinin ve yüzey pürüzlülüğünün
azaldığı, ancak bu limit değerin üzerinde, kesici takım aşınmasına bağlı olarak artmaya başladığı,
İlerleme oranının artması ile kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğünün arttığı,
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•
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Yüksek basınçlı ve Al 2 O 3 nano partikül takviyeli sıvı soğutma yöntemleri kullanılarak kesme bölgesinde
oluşan sıcaklığın azaltılabileceği ve böylelikle kesici takımda oluşabilecek aşınmaların önüne
geçilebileceği,
Yüksek kesme hızlarında negatif talaş açılı ve yuvarlak uç geometrisine sahip sementit karbür kesicilerin
kullanılabileceği,
Düşük kesme hızı ve orta ilerleme değerlerinde kaplamasız sementit karbür, yüksek kesme hızı ve düşük
ilerleme değerlerinde ise CVD-TiCN/Al 2 O 3 /TiN kaplamalı karbür veya seramik kesicilerin
kullanılabileceği,
Kesme bölgesinde oluşan ısının tahliye edilebilmesi bakımından yüksek termal iletkenlik katsayısına
sahip kesici takım kaplama yöntemlerinin kullanılabileceği,
Sementit karbür kesici takımlarda, plastik deformasyon, krater, yan yüzey aşınması ile birlikte BUE
oluşumu gözlenirken, seramik kesicilerde ise çentik aşınmasının oluştuğu tespit edilmiştir.
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Abstract
This Single-phase motors are widely used in commercial and industrial applications where efficiency and
cost of energy conversion are important. Normally, these motors are fed from a fixed frequency and
constant voltage source. As such, when the motor load decreases, the motor efficiency also decreases.
They have low efficiency and low power factor when working with constant speed or speed control with
on/off strategy. However, when an adjustable speed drive system is used, continuous speed control and
energy saving can be achieved. In order for single-phase motors to produce starting torque, either
auxiliary coils and capacitors must be used or the main and auxiliary windings must be fed from different
sources at 90° phase. Two phase orthogonal voltages for the main and auxiliary windings can be
generated by three different inverter topologies. These topologies have the advantage and disadvantage
over each other. In addition to driver topologies and control techniques, modulation techniques used in
single-phase induction motor drives are also important. In this study, space-vector pulse-width
modulation was used for V/f speed control of single-phase induction motor drive system and results were
presented.
Keywords: Space vector, modulation, single-phase induction motor, speed control, inverter, drive
system.

1. GİRİŞ
Bir fazlı motorların döndürme momenti üretebilmesi için ya yardımcı sargı ve kondansatör kullanılması ya da
ana ve yardımcı sargının 90° faz farklı kaynaklardan beslenmesi gerekmektedir. Ana ve yardımcı sargı için
birbirine dik olan iki faz gerilimleri oluşturulması, üç farklı evirici topolojisiyle gerçekleştirilebilmektedir [1],
(Şekil 1). Bu topolojilerin birbirlerine göre avantajı ve dezavantajı vardır. Bunlardan birincisi, Şekil 1-a’ da
verilen iki fazlı iki kollu evirici olup, her kolda iki adet olmak üzere toplam dört anahtarlama elemanı içerir.
Bir fazlı asenkron motorun ana ve yardımcı sargılarının ortak noktasını oluşturmak için, ya iki eşdeğer
kaynak ya da yüksek kapasiteli iki kondansatör kullanılır. Kondansatörlerin eşit şarj olmasını sağlamak için
ayrı bir devreye de ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu yapının dezavantajı 0 gerilim vektörlerinin oluşturulamamasıdır. Referans vektörün maksimum değeri
U dc /2 kadardır. Aktif gerilim vektörleri eşit olarak 90° aralıklı olup kartezyen düzlemi dört çalışma bölgesine
bölmektedir [2-3].
Bir fazlı motorun ana ve yardımcı sargıları için iki fazlı ortagonal gerilimler oluşturmada kullanılan ikinci
topoloji, iki fazlı üç kollu evirici topolojisidir (Şekil 1-b). İki faz iki kollu eviriciye göre avantajı, dc bara
gerilimini daha iyi kullanmasıdır. Şekil 2, iki faz üç kollu eviricinin gerilim vektörlerini göstermektedir. Altı
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aktif gerilim vektörü ve iki adet de sıfır vektörü bulunmaktadır. Aktif gerilim vektörleri kartezyen düzlemi
altı çalışma bölgesine bölmektedir. Referans vektörün maksimum değeri U dc /√2 kadardır.
Bir fazlı motorun ana ve yardımcı sargıları için iki fazlı ortagonal gerilimler oluşturmada kullanılan üçüncü
topoloji ise iki fazlı dört kollu evirici topolojisidir (Şekil 1-c). Bu yapının dezavantajı, her bir kolda iki adet
olmak üzere toplam sekiz anahtarlama elemanı içermiş olmasıdır.
İki faz dört kollu eviricide on iki aktif gerilim vektörü ve dört adet de sıfır vektörü bulunmaktadır [4]. Aktif
gerilim vektörleri eşit olarak 45° aralıklı olup, kartezyen düzlemi sekiz çalışma bölgesine bölmektedir
Referans vektörün maksimum değeri U dc kadar olup, diğer iki evirici yapısına göre dc bara gerilimini en iyi
kullanan evirici yapısıdır.
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Şekil 1. Bir fazlı indüksiyon motor sürücülerinde kullanılan evirici topolojileri a) 2-kollu b) 3-kollu c) 4-kollu

2. İKİ FAZLI ÜÇ KOLLU EVİRİCİ UZAY VEKTÖR DARBE GENİŞLİK
MODÜLASYONU
Sürücü topolojileri ve kontrol teknikleri yanında, bir fazlı motor sürücülerinde kullanılan modülasyon
teknikleri de önem arzetmektedir. Sinuzoidal darbe genişlik modülasyonu (SDGM) kullanılarak, üç kollu bir
evirici ile ortogonal iki fazlı çıkış gerilimi elde edilebilmektedir. Böyle durumda eviricinin iki ana kolu darbe
genişlik modülasyonu ile kontrol edilmektedir. Üçüncü kol U dc /2 nötr noktası elde edebilmek için, %50 görev
oranı ile anahtarlanmaktadır. Bu yöntem ile maksimum çıkış gerilimi H köprü çıkışı (U dc /2) ile aynı
olmaktadır, ayrıca çıkış gerilimindeki dalgalanmalar da azaltılmaktadır [5].
İstenilen sinüzoidal çıkış gerilimini, en az anahtarlama kaybı ve minimum toplam harmonik bozulma ile elde
etmek için kullanılan yöntemlerden biri, uzay vektör darbe genişlik modülasyon yöntemidir (UVDGM). Bu
yöntemde evirici anahtarlarının her bir anahtarlama durumu bir vektör ile belirtilir ve bu vektörlerin
kombinasyonları ile uygun anahtarlama şekli belirlenir.
UVDGM tekniğinde, anahtarların iletim ve kesim süreleri dijital olarak hesaplanıp, oluşturulan tablolara
yazıldığından, SDGM tekniğindeki gibi taşıyıcı ve referans dalga şekillerine ihtiyaç yoktur ve herhangi bir
karşılaştırma işlemi yapılmaz.
UVDGM ile bir fazın maksimum çıkış gerilimi (tepe değeri) artırılarak,
(1)
olmaktadır.
İki fazlı sistem için UVDGM yöntemi, üç kollu eviricinin üst sıradaki anahtarlarının özel bir sıra ile
anahtarlamasıyla elde edilmektedir. Bu şekilde çıkış akım ve geriliminde daha az harmonik bozulma sağlanıp,
kaynak geriliminin SDGM yöntemine göre daha etkin kullanımı sağlanmış olmaktadır. Şekil 1-b’ deki
eviricide üst sıradaki üç anahtar için sekiz farklı anahtarlama kombinasyonu bulunmaktadır. Alt sıradaki
anahtarların anahtarlama durumu ise, tümüyle üst sıradakilerin tersi olduğundan, üsttekilerin durumu
bilindiğinde alttakilerin durumu da bilinmektedir.
Sekiz anahtarlama durumu ve bara gerilimi (U dc ) cinsinden çıkış faz gerilim vektörleri Şekil 2’ de verilmiştir.
Burada S 1 -S 3 anahtarların durumunu, U α ile U β ise birbirine dik faz gerilimleridir. Her bir anahtarlama
durumu, bir vektör ile ifade edilir. Buna göre U 000 vektörü uygulandığında, yani üst sıradaki anahtarlar
kesimde, alt sıradaki anahtarlar iletimde olduğunda, çıkış uçlarında bir gerilim olmayacaktır. Aynı şekilde, üst
sıradaki anahtarlar ilerimde ve alt sıradaki anahtarların kesimde olduğu U 111 anahtarlama durumu
uygulandığında, yine çıkış uçlarında bir gerilim olmayacaktır. Şekil 2’ de altı tane aktif vektörün (sıfır
olmayan), iki tane de sıfır vektörünün olduğu görülmektedir. U 000 ve U 111 vektörleri sıfır vektörleridir. İki
fazlı UVDGM bu sistem üzerine kurulmuştur.
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Güldemir
Burada altı adet sıfırdan farklı ve iki adet sıfır gerilim vektörü mevcuttur. Dört gerilim uzay vektörünün
büyüklüğü U dc ve iki tane gerilim uzay vektörünün büyüklüğü ise √2U dc ’ dir.
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Şekil 2. Sekiz farklı anahtarlama durumu ve gerilim vektörleri

Bu vektörler asimetrik bir altıgen şeklinde gerilim vektör uzayını oluşturmaktadır. Sıfır olmayan altı adet
gerilim vektörü (V 1 -V 6 ) altıgen ve merkezinde iki adet sıfır vektörü (V 0 , V 7 ) Şekil 3’ de gösterilmiştir.
Normal üç fazlı eviricilerde uzay vektörleri simetrik bir altıgen (hexagon) oluştururken, bu sistemde uzay
vektörleri Şekil 3’ de görüldüğü gibi asimetrik bir altıgen oluşturmaktadır. Her bir sıfır olmayan gerilim
vektörü arasındaki açı, vektörlerin α ve β bileşenlerinden bulunur.

U010

U110
5
0707Udc
4

6
U100

U111

U011

θ

U000

Vr

3

α

Udc
1

Vrmax
U001

2
U101

β

Şekil 3. Uzay vektörleri yörüngesi

Şekilde V r , çıkış geriliminin genliği çemberin zarfı ile belirlenen maksimum genlik (1) ifadesi ile verildiği
gibi U dc /√2 kadardır.
UVDGM’ nun amacı gerilim vektörünün genliğini ve fazını istenilen yörüngede kontrol etmek olup, bunun
için sekiz anahtarlama şekli kullanılarak referans gerilimi V r ’ yi yaklaşık elde edilebilmektir. Bunun
yollarından biri, küçük bir periyot süresince (T s ) eviricinin ortalama çıkış geriliminin aynı periyot içerisinde
referans gerilimi V r ile aynı olduğu kabulünü yapmaktır.
V r ’ nin V 1 ve V 2 ile oluşan sektörde olduğu kabul edilirse, Şekil 4’ ten anahtarlama süreleri bir periyot
süresince aşağıdaki şekilde hesaplanabilir.
(2)
(3)
olarak yazılabilir. T 1 ve T 2 , periyot içerisinde V 1 ve V 2 anahtarlama şeklinin uygulandığı sürelerdir. Her bir
DGM periyodu için V 1 ve V 2 anahtarlama şekli ile T 1 ve T 2 süreleri kullanılarak gerekli referans gerilimi
yaklaşık olarak elde edilebilir. Referans vektörü V r ‘ nin alabileceği maksimum değerinde V r =V rmax ise [6-7],
(4)
dir. Eğer referans vektör alabileceği maksimum değerinden küçük ise, T 1 ve T 2 ’ nin toplamı bir periyot olan
Ts’ den daha küçük olur. T 1 ve T 2 en fazla T s olacağından geri kalan anahtarlama süresi sıfır anahtarlama
durumları için kullanılır. Bu durumda,
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(5)
olur.
0

T1
V1
Ts

V1

α

T2
V2
Ts
Vr
V2

Şekil 4. Birinci bölgede iki komşu vektör ile referans vektörün elde edilmesi

T 1 , T 2 ve T 0 ’ ın düzgün bir şekilde hesaplanması ile doğru anahtarlama işaretleri üretilebilmektedir. Örnek
olarak simetrik uzay vektör DGM dalga şekilleri Şekil 5’ de göstertilmiştir. Burada referans gerilim V r ’ nin
U 100 ve U 110 ’ dan oluşan (altıncı) sektörün içerisinde olduğu kabul edilmiştir.

a
b
c
T0/4

T1/2

T2/2

U000

U100

U110

U111

T2/2

T1/2

T0/4

U110

U100

U000

Şekil 5. Simetrik uzay vektör DGM anahtarlama şekli

Anahtarlama şekli, içerisinde bulunulan sektöre bağlıdır. Anahtarlama bölgeleri ve anahtarlama vektörleri
belirlendikten sonra bu vektörlerin uygulama sırası seçilir.
Uzay vektörleri, anahtarlama süreleri ile anahtarlama sıralarının başlangıç ve bitiş durumlarını, anahtarlama
kayıplarını, gerilim dalgalanmalarını ve toplam harmonik bozulmayı etkilediğinden; burada amaç her bir
koldaki anahtar konum değiştirirken oluşan anahtarlama kayıplarını en aza indirmektir. Anahtarlama sırası,
bir durumdan diğer duruma geçerken, sadece bir anahtarın durum değiştirmesini sağlayacak şekilde yapılarak
minimum sayıda komütasyon sağlanmaktadır.
UVDGM’ de sekiz anahtarlama durumu için V r referans gerilim vektörü durağan çatıda, komşu iki sıfır
olmayan vektörler cinsinden ifade edilmektedir.
Verilen bir sektör için anahtarlama sırası U 000 -U 1 -U 2 -U 111 -U 2 -U 1 -U 000 şeklinde genelleştirilebilir. Burada
U 1 ve U 2 aktif sektörün vektörleridir. Herhangi bir sektör için, U 1 ’ e karşılık gelen anahtarlama durumu, U 1 ’
den U 000 ’ a geçmek için sadece bir komütasyon şartına bağlı olarak belirlenir. Benzer şekilde, herhangi bir
sektör için, U 2 anahtarlama durumu, U 111 ’ den U 2 ’ ye geçmek için sadece bir anahtarın değişmesi şartına
bağlıdır. Tablo I’ de altı sektör için karşılık gelen U 1 ve U 2 vektörleri listelenmiştir. Tablo I’ deki açı ve
genlik değerleri, Şekil 1’ den yararlanılarak, vektörlerin α ve β bileşenlerinden bulunur.

Table I. Sektörlerdeki Gerilim Vektörünün Bileşenleri
Sektör
1

U1
U 100

U2
U 101

V1
1

2

U 001

U 101

1

3
4

U 001
U 010

U 011
U 011

1

5

U 010

U 110

6

U 100

U 110

1

θ1
0

θ2
π/4

π/2

π/4

1
1

π/2
5π/4

π
π

1

5π/4

3π/2

1

0

3π/2

V2

Minimum komütasyon durumunun sağlanması için, anahtarlama sırası içinde bulunulan sektöre bağlıdır
(Şekil 4).
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Örneğin birinci sektörde, U 1 olarak U 100 , U 2 olarak da U 101 seçilir. Sonuç olarak U 000 -U 100 -U 101 -U 111 -U 101 U 100 -U 000 elde edilir. Tüm sektörlere ait anahtarlama sırası Tablo II’ de verilmiştir.
U1

U2

U010

U2

U110

U1

U1

5
6

4

U2

U100

U111

U011

U000

α

1

3

U1

2

U2
U1

U001

β

U1

U2

U101
U2

Şekil 6. Her sektör için anahtarlama sırası
Table II. Sektörlerdeki Anahtarlama Sırası
Sektör
1
2
3
4
5
6

U 000
U 000
U 000
U 000
U 000
U 000
U 000

U1
U 100
U 001
U 001
U 010
U 010
U 100

U2
U 101
U 101
U 011
U 011
U 110
U 110

U 111
U 111
U 111
U 111
U 111
U 111
U 111

U2
U 101
U 101
U 011
U 011
U 110
U 110

U1
U 100
U 001
U 001
U 010
U 010
U 100

U 000
U 000
U 000
U 000
U 000
U 000
U 000

Bu anahtarlama şekillerinde her periyotta eviricinin sadece bir kolundaki anahtarlar konum değiştirdiğinden
toplam harmonik bozulma en aza inecektir.
U 1 ve U 2 gerilim vektörleri,
(6)
(7)
olarak yazılabilir. Burada V 1 ve V 2 anahtarlama durum vektörlerinin genliği θ 1 ve θ 2 ise bu vektörlerin reel
eksen α’ ya göre saat yönünde açılarıdır.
Şekil 4’ den (6) ve (7) değerleri her bir sektör için elde edilebilir. Bu değerler Tablo I’ de verilmiştir.
(8)
olarak alınıp (6) ve (7) ifadeleri denklem (4) ile verilen ifadede yerine konulduğunda
(9)
ve düzenlendiğinde,
(10)
(11)
olarak elde edilir.
Şekil 7’ de, 10KHz’ lik anahtarlama frekansında bir periyot içerisindeki sıfır ve aktif vektörlerin T 0 , T 1 ve T 2
anahtarlama süreleri grafik olarak gösterilmektedir.
T 1 , T 2 ve T 0 süreleri hesaplandığında bu süreler aktif gerilim vektörlerine atanarak anahtarlama işaretleri
elde edilir. Anahtarlama işaretlerinin üretilmesinin farklı yöntemleri bulunmaktadır. Burada simetrik
anahtarlama sırası kullanılacaktır. Bu durumda sektörler için anahtarlama sıraları Şekil 8’ de verilmiştir.
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-5

Görev Oranları

1

x 10

T1

T2

0.5

T0

Sektörler

0

6
5
4
3
2
1
0

0

45

90

135

0

45

90

135

180

225

270

315

360

180
225
Teta (Derece)

270

315

360

Şekil 7. Bir periyot içerisindeki sektörler ve T 1 , T 2 , T 0 anahtarlama süreleri

a

a

a

b

b

b

c

c

c

T0/4 T1/2 T2/2 T0/4 T0/4 T2/2 T1/2 T0/4
U000 U100 U101 U111 U111 U101 U100 U000

T0/4 T1/2 T2/2 T0/4 T0/4 T2/2 T1/2 T0/4
U000 U001 U101 U111 U111 U101 U001 U000

1. Sektör

T0/4 T1/2 T2/2 T0/4 T0/4 T2/2 T1/2 T0/4
U000 U001 U011 U111 U111 U011 U001 U000

2. Sektör

3. Sektör

a

a

a

b

b

b

c

c

c

T0/4 T1/2 T2/2 T0/4 T0/4 T2/2 T1/2 T0/4
U000 U010 U011 U111 U111 U011 U010 U000
4. Sektör

T0/4 T1/2 T2/2 T0/4 T0/4 T2/2 T1/2 T0/4
U000 U010 U110 U111 U111 U110 U010 U000
5. Sektör

T0/4 T1/2 T2/2 T0/4 T0/4 T2/2 T1/2 T0/4
U000 U100 U110 U111 U111 U110 U100 U000
6. Sektör

Şekil 8. Anahtarlama şekilleri

Anahtarlama süreleri bulunduktan sonra eşit volt-saniye prensibi kullanılarak faz kolları referans gerilimleri
elde edilir. Birinci sektör için bu referans gerilimleri aşağıdaki gibidir.
(12)
(13)
(14)

3. UVDGM BİR FAZLI MOTOR HIZ KONTROLÜ
Yukarıda detayları verilen uzay vektör darbe genişlik modülasyonu Simulink ortamında oluşturulmuş ve üç
kollu bir eviriciye uygulanmıştır. Bu evirici ile bir fazlı sürekli yardımcı sargılı bir asenkron motor
beslenmiştir. Motorun her bir fazı Şekil 1-b’ de olduğu gibi eviricinin bir koluna bağlanmış ortak nokta ise
orta kola bağlanmıştır. Oluşturulan sistemde motorun açık çevrim V/f hız kontrolü [8-10] gerçekleştirilmiş
olup sisteme ait genel Simulink programı Şekil 9’ da verilmiştir.
Uzay vektör darbe genişlik modülasyonunun gerçekleştirilmesine ilişkin simulink programı ise Şekil 10’ da
verilmiştir. Bu gerçekleştirmede önce referans gerilim vektörünün açısına göre hangi sektörde olduğu
belirlenmektedir. İlgili sektöre ait gerilim ve açı değerleri elde edildikten sonra gerilim vektörlerinin
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uygulama süreleri elde edilmektedir. Bulunan bu süreler ile evirici anahtarlama elemanlarına uygulanacak
anahtarlama işaretleri üretilmektedir.

Şekil 9. UVDGM’ lu bir fazlı asenkron motor sürücü sistemi

Şekil 10. UVDGM’ nun elde edilmesine ilişkin Simulink programı

4. BENZETİM SONUÇLARI
Uzay vektör darbe genişlik modülasyonlu üç kollu evirici ile beslenen bir fazlı asenkron motor referans hızı
t=0’ da 1500 d/dk olarak verilmiş ve benzetim sonucunda elde edilen motor hız grafiği Şekil 11‘ de
verilmiştir. Motor 1500 d/dk ile dönerken referans hız değeri 300 d/dk olarak değiştirilmiş ve elde edilen hız
grafiği Şekil 12’ de verilmiştir. Son olarak motor 1500 d/dk ile dönerken motor referans hızı t= 0.6 sn’ de 1500 d/dk ve t=1.2 sn’ de ise tekrar 1500 d/dk olarak değiştirilmiş ve elde edilen hız grafiği Şekil 13’ de
verilmiştir. Her bir referans hız değerinde motor hızının istenen referans hız değerine hızlı bir şekilde ulaştığı
ve bu hızı takip ettiği görülmüştür. Şekil 13’ deki hız değişimlerinden motorun dört bölgeli çalıştığı da
görülmektedir.

Motor Hızı (d/dk)

1500

1000

500

0

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
t (sn)

0.6

0.7

0.8

Şekil 11. Motor hız grafiği. Referans Hız=1500 d/dk
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1500

Motor Hızı (d/dk)

1200
900
600
300
0

0

0.1

0.2

0.4

0.3

0.6

0.5
t (sn)

0.7

0.8

0.9

1

Şekil 12. Motor hız grafiği. Referans Hız=1500 d/dk -300 d/dk
1500

Hız (d/dk)

1000
500
0
-500
-1000
-1500

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

t (sn)

Şekil 13. Motor hız grafiği. Referans Hız=1500 d/dk – (-1500) d/dk – 1500 d/dk

5. SONUÇ
Bu çalışmada uzay vektör darbe genişlik modülasyonu iki fazlı sistemler için oluşturulmuş ve elde edilen
anahtarlama işaretleri ile üç kollu bir evirici sürülmüştür. Asimetrik iki fazlı sistem olarak da düşünülebilen
sürekli yardımcı sargılı bir fazlı asenkron motor bu evirici ile beslenmiştir. UVDGM’ lu evirici ile beslenen
bir fazlı asenkron motorun açık çevrim V/f hız kontrolü yapılmıştır. Yapılan benzetimlerde motora uygulanan
gerilimin genliği ve frekansı değiştirilerek motorun hız ayarı yapılmıştır. Bu değişimde gerilim/frekans oranı
sabit tutulmuştur. Motor değişik referans hız değerlerinde çalıştırılmış ve sonuçlar verilmiştir. Sonuçlardan
motorun dinamik hız cevabının oldukça iyi olduğu ve istenen referans hızı iyi bir şekilde takip ettiği
görülmüştür.
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Abstract
Laminar mixed (forced and free) convection heat transfer from horizontal equilateral triangular cylinders
subjected to upward cross flow is numerically investigated. The computation model is a two-dimensional
unconfined rectangular channel: 70D-wide and 50D-long. The numerical simulations are carried out using
FLUENT® 6.1.22 which is a finite volume method (FVM) based CFD software to solve pertinent flow and energy
equations. In doing so, the second order upwind scheme was used for differencing of the convection terms, and
SIMPLE algorithm has been adopted. The working fluid is air (Pr=0.7), and an equilateral isothermal triangular
cylinder is placed in a uniform stream at constant temperature. The effect of buoyancy is incorporated into the
Navier-Stokes equations using the Boussinesq approximation. This case is considered as “assisting flow”; that is,
the buoyancy-induced and forced motions have the same upward direction. The basic simulation variables are the
Reynolds and Richardson numbers which are varied in 10≤Re≤200 and 0≤Ri≤20. The flow characteristics such as
the mean drag and lift coefficients and the Strouhal number are computed for each case. The flow patterns and
isotherms are generated to interpret and understand the underlying physical mechanism. The cylinder surface
mean Nusselt number was computed for mixed as well as for pure forced/pure free convection conditions. These
Nusselt number values were used to develop Nu-number correlations.
Keywords: Triangular cylinder, cross flow, flow characteristics, mixed convection, Nusselt correlations

1. INTRODUCTION
Flow around cylinders has been the topic of intense research for the last century due to its importance in engineering
significance and applications. Most published research is devoted to the flow characteristics (drag/lift coefficients and
Strouhal number) of circular cylinders since these are commonly used as tubes or pipes in engineering designs. Only
recently, attention has shifted to cylinders of different cross sections (square, semi/circular, triangular etc.).
Several studies involve only the viscous and incompressible fluid cross flow over triangular cylinders for which flow
characteristics are explored. Two-dimensional numerical simulation of laminar flow past a triangular cylinder placed
in free-stream was studied for 10≤Re≤250 [1] and for 1.4≤Re≤38 [2]. Using 2D numerical analysis, the effects on the
wakes of unsteady flows past an equilateral triangular cross-section were investigated by Ng et al. [3, 4].
Limited studies have involved forced convection heat transfer from triangular cylinders placed in a confined
horizontal channel. Air flow and heat transfer in a 2D horizontal channel differentially heated triangular cylinder was
numerically investigated by Abbasi et al. [5, 6] for 20≤Re≤250 and for the blockage ratios of 1/12≤β≤1/3. Using a 2D
model, heat transfer was investigated in the turbulent flow regime up to Re=40000 and for blockage ratio of 0.25 by
Chattopadhyay [7]. Unsteady forced convection transfer characteristic of a heated equilateral triangular cylinder for
Pr=0.71 fluid was numerically investigated using a 2D numerical model by Srikanth et al. [8] 1≤Re≤80 (β=1/4), by
Dhiman and Shyam [9] for 50<Re<150, by Zeitoun et al. [10] for Re≤200. Varma et al. [11] numerically investigated
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2D mixed convective flow and heat transfer characteristics past a triangular cylinder placed in a vertical channel for
1/3≤β≤1/6 and −1≤Ri≤1 for Re=100. Using a 2D numerical model, the effects of wall confinement on air flow and
heat transfer around a long equilateral triangular cylinder placed in a horizontal channel was investigated by Dhiman
[12] for 1≤Re≤80 and1/10≤β≤1/2.
Relatively few experimental studies were conducted to investigate the forced convection from triangular horizontal
cylinders in cross flow. Convection from the horizontal triangular cylinder in cross flow of air was investigated
experimentally by Ali et al. [13] for 2×104≤Re≤105 and in a follow up study repeating the experiments for two
different horizontal positions with blockage ratios 0.066-0.263 [14]. Laminar mixed convection heat transfer from an
isothermal horizontal triangular cylinder was experimentally investigated by Hassab et al. [15] with air as a working
fluid.
Very few studies attempted to investigate numerically laminar mixed convection heat transfer from isolated triangular
cylinders placed in a horizontal confined and/or unconfined stream. Abbasi et al. [16] numerically studied the flow
and heat transfer from triangular prism a plane parallel channel for Re=100, Pr=0.71 and Ri=0-1.5. Chatterjee and
Mondal [17] carried out 2D analysis of mixed convection for a heated equilateral triangular cylinder for Pr=0.7,
10≤Re≤100 and 0≤Ri≤1. The effect of buoyancy on air flow (Pr =0.71) and heat transfer characteristics of an
equilateral triangular cylinder in cross-flow was studied by Dulhani and Dalal [18]. Rasool et al. [19] numerically
investigated 2D mixed convection from an equilateral triangular cylinder in a confined horizontal channel for
0<Re≤150 and 0≤Ri≤2.
The aim of this study is to numerically investigate the influence of thermal buoyancy on the heat transfer from
triangular cylinders in an unconfined upward cross flow of air. For air flow in the range of 10≤Re≤200 is considered.
The effect of buoyancy is investigated for the Richardson number range of 0≤Ri≤10.

2. PROBLEM DEFINITION AND MATHEMATICAL MODEL
The geometry and dimensions of the physical problem considered in this study is presented in Figure 1(a). The
computational model is a 2D rectangular domain (70D×50D), and the working fluid is air (Pr=0.7). An isothermal
(T w =constant) equilateral triangular cylinder of side length D is placed at (35D, 10D) in vertical free stream of
velocity U ∞ and temperature T ∞ . For relatively small temperature differences the Boussinesq approximation is
applied to model buoyant forces. The governing unsteady dimensionless equations can be written as follows:
∇ ⋅ u =0

(1)

∂u
1 2
+ u ⋅ ∇u = −∇p +
∇ u − g Ri Θ
∂τ
Re
∂Θ
1
+u=
⋅ ∇Θ
∇ 2Θ
∂τ
Re Pr

(2)
(3)

where u is the fluid velocity non-dimensionalized by U ∞ , coordinate space x and y are non-dimensionalized by D, g is
the dimensionless gravity defined as (−1,0)T, p is the pressure is non-dimensionalized by ρU2 ∞ , τ is the dimensionless
time defined as U ∞ t/D, Θ is the dimensionless temperature defined as Θ=(T−T ∞ )/(T w −T∞). Other dimensionless
parameters are Gr=gβ(Tw−T∞)D3/υ2, Re=U∞D/ν, Ri=Gr/Re2 and Pr=υ/α where β is the volume expansion coefficient
of the fluid, α is the thermal diffusivity, υ is the kinematic viscosity of the fluid. The boundary conditions (BCs) are
set as follows:
At inlet,
On left and right boundaries,

=
u 1, =
v 0, Θ=0,
=
u 1, =
v 0, Θ=0,
∂=
u ∂=
v ∂Θ
= 0 (outflow),
∂x ∂x ∂x
u= v= 0 (no slip), Θ =1 (isothermal wall)

At outlet,
On cylinders walls,

The lift and drag coefficients and forces on a cylinder are computed from

=
CL

FD
,
=
CD

1 ρU 2 A
∞
2

FL

(4)

1 ρU 2 A
∞
2

_____________________________________________________________________________
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where FD and FL are the drag (vertical) and lift (horizontal) forces and A is the projected area. The local heat transfer
coefficient and the local Nusselt number are computed from

hs s
∂θ 
−  ,
,
Nus =
Nus =
∂n  w
k

(5)

where n is the direction normal to the cylinder surface; hs and Nus are the local heat transfer coefficient and local
Nusselt number, respectively; and s is the circulation distance along the perimeter of the cylinder. The mean Nusselt
number is evaluated as the surface area average of the local Nusselt Number as Nu = ∫ Nus dAs / As .
As

3. NUMERICAL SOLUTION DETAILS
The computational model is meshed using non-uniform unstructured triangular meshing. Three grid configurations
(G1, G2 and G3) were used to determine the optimum grid for the analysis. The triangular grids are clustered near the
square cylinder as illustrated in Figure 1b. For G1 and G2, mesh spacing of the first cell was 0.02D and 0.01D,
respectively. The growth rate of triangular elements was set to 1.15. The G3 grid structure was obtained by
performing a rectangular region (70D×50D) adaption along the flow direction which encompasses the cylinder.
In order to determine the optimum time step size, simulations were carried out for Δτ=0.005, 0.01, 0.02, 0.05 and 0.1
using G2 mesh configuration. The computed Strouhal number, mean drag coefficient and Nusselt numbers for
Re=100 and 150 (forced convection only) are illustrated in Table 1. It was determined that the relative errors of flow
and heat transfer characteristics were less than 1% for Δτ=0.01.
Table 1. Flow and heat transfer characteristics as a function Δτ for G2 configuration (Ri=0).

Re
CD,m
100 St
Num

∆τ
0.005 0.01 0.02 0.05
0.1 Re
1.761 1.761 1.761 1.759 1.768
CD,m
0.199 0.199 0.200 0.199 0.194 150 St
5.597 5.597 5.596 5.595 5.599
Num

∆τ

0.005
1.908
0.206
7.070

0.01
1.908
0.206
7.069

0.02
1.907
0.206
7.070

0.05
1.912
0.206
7.073

0.1
1.934
0.204
7.082

The effect of grid refinement on the flow and heat transfer characteristics are depicted in Table 2 for Ri=0 case, along
with the published literature values. The grids used by De and Dalal [1], Dhiman and Shyam [9], and Chatterjee and
Mondal [16] were 36800, 116500 and 147800, respectively. The G1, G2 and G3 grids yielded 58378, 96166 and
151806 triangular elements. It is observed that G3 yields sufficiently grid independent results which comply with the
published literature values. Some deviations are attributed to the use of grid structures. In order to sufficiently
observe the unsteady behavior of the drag and lift forces as well as the mean Nusselt number, dimensionless
simulation time, in some cases, was extended up to 500.
Table 2. The effects of grid refinement on the flow and heat transfer characteristics.

Re=100
CD,m
CL,rms
St
Num

G1

G2

G3

1.762
0.285
0.199
5.594

1.761
0.292
0.200
5.597

1.758
0.296
0.199
5.577

Literature Reference
1.755
0.297
0.196
5.584

De & Dalal [1]
De & Dalal [2]
De & Dalal [2]
Dhiman&Shyam [9]

3.1 Flow structure and isotherms
In this study, numerical simulations for combinations of Re=10, 30, 50, 75, 100, 150 and 200, and Ri=0, 0.5, 1, 2, 5
and 10 are carried out. The isovorticity and isothermal surfaces were generated for analysis, and the mean Nusselt
numbers were computed for each computational trial.
Critical Re number for vortex shedding is given as 39.9 by De et al. [1] and 45.5 by Abbassi et al. [5] for triangular
cylinders in cross-flow in vertical plain. In this study, the triangular cylinder which is placed in cross vertical flow,
the critical Re number (Recr) was found to be about 60. This slight discrepancy between our finding and literature
data can be attributed to mesh number and mesh structures, numerical methods employed, handling of the boundary
conditions, the width of the computational domain and treatment of the sharp edges of cylinder etc. It should however
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be mentioned that the width of our computational domain is much longer that those studies published. In fact we have
observed that the as the width of the channel was shortened the critical Re number approached to 40.

(a)

(b)

Figure 1. (a) The geometry and coordinate system, (b) Meshing around the cylinder.

In Figure 2, variation of the vorticity and isotherms with the Reynolds number is illustrated for Ri=0.5. The
symmetric vortices that form behind the cylinder contract and elongate for increasing Re number values due to
decreasing viscous forces. Recirculation length, defined as the location where the separated boundary layer from
cylinder surfaces reattaches, increases with Re number (Fig. 2c). In view of the isotherms, the thermal boundary
layers are formed from the tip of the triangular cylinder and expand towards the back side. The high temperature
gradients are observed along the side walls where the heat transfer is to be largest. On the other hand, temperature
gradients--as well as heat transfer--are smaller on the back wall of the cylinder.
In Figure 3, the variation of vortex structure and isotherms with the Richardson number is depicted for a Re number
(Re=10) much lower than the critical value (Re<Recr). The size of the symmetrical vortices shrink and the neck of the
plume is narrowed with increasing Richardson number for a fixed Re number.

(a)

(b)

(c)

Figure 2. Variation of vorticity (on left) and isotherms (on right) for Ri=0.5 and (a) Re=10, (b) Re=30, (c) Re=50.

(a)

(b)

(c)

Figure 3. Variation of vortex structure (left) and isotherms (right) for Re=10 (Re<Recr) and (a) Ri=0.5, (b) Ri=2, (c) Ri=10.

In Figure 4, the variation of vortex structure and isotherms with the Richardson number is depicted for Re=75 as a
sample of cases with Re>Recr. The vortex street formation in the wake of the cylinder are observed in cases of Ri=0
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and 0.5. As the Ri number (buoyancy) is further increased, increased buoyancy (Ri=1 and 2) leads to suppression of
vortices at the downstream region. For higher Ri numbers (Ri=5 and 10) boundary layers detached from the cylinder
walls curl further downstream. As Reynolds number is further increased, the vortex suppression is shifted to higher
Ri number intervals; that is, the vortex formation is pushed further into downstream region.
In Figure 5, the variation vortex structure and isotherms with the Richardson number is illustrated for Re=200 as an
example of typical flow and thermal behavior for Re≥150. For larger Re number values, buoyancy force induced
vortex suppression is lost. For Re=150 and 200, regular vortex street is formed. For Ri=0 and 0.5, vortices that form
behind the rear wall of the cylinder are tightly aligned back to back at first. However, the vortices spread into two
branches (left and right columns) further downstream region. For increasing buoyancy forces (Ri values), the
branching of the vortices moves closer to the back of the triangular cylinder and spreading of the vortices to further
left/right (width of the von Karman street) increases. The isotherms also mimic the isovorticities.

(a)
(b)
(c)
(d)
Figure 4. Variation of vortex structure (left) and isotherms (right) for Re=75 (Re>Recr) and (a) Ri=0.5, (b) Ri=2, (c) Ri=5, (d)
Ri=10.

(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Figure 5. Variation vortex structure (on left) and isotherms (on right) with the Richardson number for Re=200 and (a) Ri=0.5, (b)
Ri=1, (c) Ri=2, (d) Ri=5, (e) Ri=10.

3.2 Unsteady force coefficients and heat transfer
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The variation of the time-averaged drag coefficient (CD) with the Richardson number for various Reynolds numbers
are illustrated in Figure 6. The drag coefficient is found to be largest for Re=10. The effect of buoyancy is more
pronounced for small Re number values since the fluid (viscous) velocities are small. The variation of CD with the
Richardson number is almost linear. As the Reynolds number increases, the drag coefficient--as well as the slope of
the linearity--decreases. The drag coefficient decreases up to Re=75 where it becomes minimum and then it tends to
increase slightly. The drag coefficients of Re=150 and Re=200 are almost identical. Since the drag coefficient
increases with increasing Ri number, it is indicative of the buoyancy force being more effective. At Re=75, Ri=1 and
2, the vortex suppression has not yielded notable change in the drag coefficient.
In Figure 7, the variation CL,rms coefficient with the Richardson number for various Re numbers are depicted. The
mean lift coefficient on the cylinder for all Ri number values are very small. Although CD coefficient is insensitive to
the vortex structure behind the cylinder, CL,rms coefficient, on the contrary, is sensitive. Since no vortices occur for
Re<Recr the values of CL,rms are practically zero. For Re=75 and Ri=0, CL,rms coefficient depicts a maximum which
decreases to zero as Ri number increases up to 1. The rms lift coefficient remain ineffective for Ri>1 which
corresponds to vortex suppression. For Re=100 and Ri≤2, CL,rms coefficient increases up to Ri=2, but then declines to
zero at Ri=5. This corresponds to the cases where vortex formation occur much further downstream (≈35D) for Ri>5.
For Re≥150, CL,rms coefficient increases with increasing Ri number. The CL,rms distribution for Ri.≥0.5 is almost
linear.
The variation mean Nu number with the Richardson number for various Re numbers are depicted in Figure 8. It is
observed that the mean Nu number is minimum at Re=10, and it increases proportionally with Ri and Re numbers.
The Nu number distribution for 0<Ri<2 interval seems to be nonlinear; however, the Nu number distribution depicts
perfectly linear relationship for Ri≥2 while it is almost constant for Re<50. It should also be noted that vortex
suppression has not yielded notable changes in the mean Nusselt number for Re=75 (Ri≥1) and Re=100 (Ri≥5).
Overall no significant effect of vortex structure has been observed which means that in Re≤200 and Ri≤10 range the
buoyancy is aiding forced convection (assisting flow). It is understood that the buoyancy has been more effective in
heat transfer than forced convection.

Figure 6. Variation CD coefficient with the Figure 7. Variation CL,rms coefficient with Figure 8. Variation mean Nu number with
Richardson number for various Re
the Richardson number for various Re
the Richardson number for various Re
numbers.
numbers.
numbers.

3.3 Heat transfer characteristics
In this particular case, forced convection is aiding the free convection or vice versa; thus, the mean Nusselt number
for mixed natural and free convection can be approximated by a relation of the following form:

Nu mixed
=

( Nu

n
forced

n

+ Nu free

)

1/ n

(6)

where Nu forced and Nu free are the mean Nusselt numbers (computed by surface-area-average of the horizontal
cylinder) for pure forced and pure free convection, respectively, and n is a real value determined through data-fit.
The literature lacks Nusselt number correlations for pure forced and pure free convection for relevant Re and Ra
number ranges in this study. Based on the simulation data generated in this study, following mean Nusselt
correlations were developed using non-linear regression as
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h forced D
(10 ≤ Re ≤ 200, =
r 2 0.9982)
= 0.445Re0.55
k
(7)
h free D
0.26
8
2
Nu free=
(10 ≤ Ra ≤ 10 , r = 0.9975)
= 0.282 + 0.4Ra
k
Using Eqs. (6) and (7) along with the mean Nusselt number data computed for mixed convection trials, the regression
analysis reveal that n=3.4 with r2=0.99. When pure forced convection mean Nusselt number is normalized with
Re0.55, the variation of the mean Nu number can be plotted with respect to Ri number as illustrated in Figure 9. On the
=
0.282 + 0.4Ra 0.26 .
other hand, the free convection can be represented by a slant asymptote; that is, Nu
free
Nu forced
=

Figure 9. Variation of the mean Nusselt number with Richardson number for mixed convective flow.

The mixed convection domain is 0.1<Ri<10. The Ra number can be replaced with Ra=Ri Pr Re2 to yield
Nu
=
0.282 + 0.365Ri 0.26 Re0.52 we obtain the slant asymptote. It is customary to give the mixed convection
free
Nusselt number as a ratio with respect to pure forced convection Nusselt number. Non-linear regression for such ratio
is obtained and suggested as:

Nu mixed
= 1.0 + 0.10656 Ri 2/3 (10 ≤ Re D ≤ 200, 0 ≤ Ri ≤ 10, r 2 = 0.9989)
Nu forced

4. CONCLUSIONS
Mixed convection heat transfer from triangular cylinders in upward cross flow of air (Pr=0.7) is investigated
numerically. The equilateral triangular cylinder is isothermal. The numerical simulations were carried out for
10≤Re≤200 and 0≤Ri≤10. The flow patterns and isotherms are generated for interpretation of physical mechanism.
For a wide computational domain the critical Reynolds number turn out to be 60. The flow and heat transfer below
Recrit yields laminar plume with no fluctuations in the flow and heat transfer characteristics. For Re>Recr and Ri<1,
regular vortex street is formed and for moderate Ri values (Ri≈1-2), buoyancy induced vortex suppression is
observed. For Re≥150, buoyancy force induced vortex suppression is lost and regular vortex street is formed and
spreads out in the downstream direction with two distinct vortex columns. The mean Nusselt number correlations for
pure forced and pure free convection were generated. Two mean Nusselt number correlations for mixed convection,
(1) as a combination of powers of forced and free convection and (2) as a ratio of mixed to forced convection, was
developed.
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Abstract
The purpose of this paper is to investigate the effect of polypropylene and steel fiber on concrete.
Concrete specimen is produced with three sets. Control concrete is produced with demolish waste (CC),
second set of concrete is produced with demolish waste and steel fibers (MC1) and then third set of
concrete is produced with demolish waste, polypropylene fiber and steel fiber (MC2). Constant w/c ratio
was used in all three sets of concrete that is 0.53. Target strength is determined as C25 and D max is
selected as 16 mm. Dimensions of produced concrete specimens are 100mmx100mmx100mm. Slump,
Vebe, air content tests were performed as fresh state tests. Moreover, axial compressive strength, split
tensile strength, ultrasonic pulse velocity test and abrasion resistance tests were performed as hardened
state tests on concrete specimens.
Novelty of this experimental study is using demolish waste in three sets due to increasing trend of using
waste material in concrete. Interesting results are obtained and disseminated with this paper.
Keywords: Modified concrete, demolish waste, fiber, fresh state tests, hardened state tests

1. INTRODUCTION
Concrete is known as artificial rock. This artificial material composed of many ingredients. Last two decades’
waste or any other natural or artificial materials are started to be added to concrete to evaluate fresh and
hardened state properties. For this purpose, many researchers implemented experimental campaign. Liu et al.
[1] investigate that the effect of the recycled aggregate on concrete failure mechanism. In this study, Elasticity
modulus and strength parameters of recycled concrete under both compressive force and tensile loading were
experimentally studied to present failure mechanism. Results show that the old mortar has more predominant
influence on both the strength and the Elasticity modulus of recycled concrete. Padmini [2], Xiao and Du [3]
produce concrete and tested the Young’s modulus and strength of the concrete as a former step by using it to
make recycled concrete. Presented experiments demonstrated that for a known w/c ratio, the recycled
concrete containing basic concrete with superior properties has a higher compressive strength and a higher
Elasticity modulus. A similar experimental study was made by Etxeberria et al. [4]. In their experimental
program they used recycled coarse aggregates obtained by crushed concrete. Concrete mix were designed and
produced with 0%, 25%, 50% and 100% of recycled coarse aggregates, respectively. The mix design
calculations were made to reach the similar compressive strength class for the all usage level of recycled
coarse aggregate. The level of the standard deviation of the compressive strength achieved up to 50% for
concrete made with 100% of recycled concrete aggregate. The standard deviation change is derived from the
recycled aggregate qualification distribution in the mix. The water absorption capacity is another important
parameter. Recycled aggregate has a great amount of absorption capacity. For this reason, water content of
recycled aggregate must be known prior to the utilization in concrete production to control properties of fresh
and hardened concrete. Some of the investigators propose to limit recycled aggregate ratio at 30% level to
maintain the ordinary requirements of 5% of absorption capacity of aggregates for structural concrete [5,6].
Compressive strength of the concrete made with 100% recycled coarse aggregate is smaller when the usage
of lower level w/c ratio respect to the conventional aggregate produced with the same w/c content.
Furthermore, the w/c ratio is utilized at the same level to produce the conventional and recycled concrete, the
conventional concrete has the biggest compressive strength [7]. Cement produced 100% of recycled
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aggregate in concrete to achieve the same workability and compression strength as ordinary concrete is higher
amount against the cement content of traditional concrete [8]. Sagoe-Crentsil et al. [9] made an investigation
for the fresh and hardened properties of concrete, for commercial use, produced coarse recycled concrete
aggregate and natural fine sand. The test results of these samples compared with the engineering properties of
fresh and hardened properties of concrete produced with recycled aggregate and natural aggregate concrete
mixtures. The abrasion loss of recycled aggregate concrete made with ordinary portland cement is about 12%
higher than compared to normal concrete, while the corresponding drying shrinkage was about 25% higher at
1 year. Lotfi et al. [9] investigated that the compressive strength and related mathematical curvature like the
stress–strain curve (SSC) of recycled aggregate concrete (RAC) made with changing replacement ratio of
recycled coarse aggregate (RCA). Fot the testing of concrete samples uniaxial compression loading is
applied. Recycled concrete made with fully recycled aggregate has a reduction in modulus of elasticity about
45% while the peak strain is 20% higher than the normal concrete. Previous studies shown that [10] the
stress–strain relationship for recycled aggregate concrete is very close to the shape of normal concrete. When
a structure made of recycled aggregate desired to design, theory of plasticity can be use like structures made
of normal concrete. Stress–strain curves of concretes with different RCA replacement percentages shows
similar inclination. When the level of the replacement is increased, the curvature of the curve is developed
gradually. While the replacement level is increased with the coarse aggregate, the values of compressive
strength, toughness, plastic energy capacity and elastic energy, and the elastic modulus decrease. Some of the
experimental investigation offers some empirical model that can be used directly in design [11,12,13]. Rahal
[14] made an experimental study for the difference of the tension and compressive strength with the changes
of age. The mixes of concrete with target compressive cube strength ranging from 20 to 50MPa were cast
using normal or recycled coarse aggregates. The indirect shear strength of recycled aggregate concrete was
nearly the 90% of those of natural aggregate concrete with the same mix proportions. The modulus of
elasticity of RAC was very closely that of normal aggregate concrete (NAC). With 100% replacement of
coarse aggregates with recycled aggregates decrease the compressive strength between 9% to 45%. The
chance of the modulus of elasticity is reduced 15% for the lower water–cement ratio but with the higher
water–cement ratio this level come to 45% [15-17]. Koper [18] produce RCA was obtained by crushing
laboratory concrete having a wide range of water/cement (w/c) ratio (from 0.35 to 0.7); it allowed to obtain
the concrete having compressive strength from 30 to 60 MPa. According to the experimental results, the
water absorption of the best quality RCA approaches 5% and the mineral dust content in aggregates, obtained
from concrete debris crushing, must be in the range of 0.3 – 1%. The quality of the RAC is directly related
with the aggregate obtained from the primary concrete recycling. The replacement level of coarse and fine
natural aggregates by RCA higher than 50% or above significantly reduced the compressive strength while
50% of air-dried RCA contamination of was optimal for producing the RAC up to 60 MPa [19-21].
Nováková and Mikulica [22] used precast demolished member as a RCA in concrete mix. Investigation based
on the replacement of natural aggregates with the RCA produced from precast production defected elements
which are carted off and recycled with other demolition waste. Results from testing of RAC proved that the
replacement of raw aggregates by RCA up to 20% has no negative influence on physico-mechanical
properties of concrete. The main reason of the strength loss is the weak interfacial transition zone (ITZ). It
can be improved this connection face between old mortar and new mortar with the usage of fly ash, nanosilica or other fine materials. The positive changes of carbonation depth in case of RC with 20% of
replacement of (natural aggregate) NA by RCA [23-26]. ITZ mechanical strength is strongly influenced by
the coarse aggregate types and their surface and shape. Concrete produced with crushed aggregates provides
higher values of the fracture energy than concrete produced with spherical ones. Due to their rather smoot
surface, weaker anchorage, pebble aggregates present areas dislodged from the matrix, leading to concretes
with them have lower fracture energy than those with crushed rock [37-29]. Guo et al. [30] produced rubber
crumb and steel fiber reinforced recycled aggregate concrete (RSRAC). A series of concrete mixes were
prepared with Ordinary Portland Cement (OPC), recycled concrete coarse aggregates (RCA) or natural coarse
aggregates (NCA), 1% steel fibre (by volume) and rubber particles with different fine aggregate (sand)
replacement ratios. The investigators examine the compressive properties, including compressive strength,
Young’s modulus (stiffness), stress-strain curves and energy absorption capacity (toughness) of the different
concrete mixes subjected to elevated temperatures. The results showed that both the compressive strength and
stiffness of concrete mixes decreased after exposure to elevated temperature, with higher replacement of fine
aggregate by rubber leading to lower compressive strength and stiffness magnitude. Nevertheless, rubber
crumbs significantly enhanced the energy absorption capacity and explosive spalling resistance. Evangelista
and Brito [31] experimentally investigated that the use of fine recycled concrete aggregates to partially or
partially replace natural fine aggregates (sand) in the production of structural concrete. Compressive strength,
split tensile strength, modulus of elasticity and abrasion resistance test were made on the produced RAC.
From these results, the use of fine recycled concrete aggregates does not much more influential on the
mechanical properties of concrete, for replacement ratios up to 30%. All this research also have clearly
promoted the promising use of RCA in construction. To date, RAC has been successfully applied in
pavements and building structures in China, as shown by Li et al. [32]. Demolish waste was used before in
the control concrete by Cemalgil et al. (2017) [33]. Then demolish waste, steel fiber and polyproline fiber
were used in the concrete as a ternary material in modified concrete to determine limited material properties.
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In this study, three sets of concrete production were implemented. These three sets composed of concrete
with waste demolish as control concrete, concrete with waste demolish and plastic fiber and last set is
composed of waste demolish, polypropylene fiber and steel fiber. Fresh and hardened state properties were
studied in terms of compressive Slump, Vebe, axial compressive test, split tensile strength test, ultrasonic
pulse velocity test and abrasion resistance test.

2. MATERIAL AND MIX DESIGN
To control experimental results 25 MPa target strength was determined for control concrete. Modified set of
concrete composed of ternary ingredient like demolish waste, steel fiber and polypropylene fiber. Dimensions
of the waste demolish aggregate used in concrete is between 8 mm and 16 mm diameter. These demolish
waste is used 40 % of total aggregate. Maximum aggregate diameter is determined 16 mm for this study.
Water/Binder ratio was determined 0.53. Steel and polypropylene fibers were used in the concrete mix for
second set of production. Control concrete properties and amounts were tabulated in Table 1. Used steel fiber
chips can be seen in Figure 1 and Steel Fiber and Polypropylene fiber can be seen in Figure 1 and Figure 2
respectively.
Table I. Amount of material for 1000 dm3 control concrete
Mass
0 – 4 mm aggregate (kg)

881.85

4 – 8 mm aggregate (kg)

348.53

8 – 16 mm aggregate (kg)

487.96

Cement (kg)

367.92

Fig. 1. 12 mm length steel fiber chips

Fig. 2. Polyproline fiber

Engineering properties of steel and polypropylene fiber can be seen in Table 2.

Table 2. Amount and engineering properties of steel and polypropylene fibers
Parameters
L/D Length
Ratio

Amount

Steel Fiber

0.55

NA

55 kg/m3

Polypropylene Fiber

NA

12 mm

90 g/m3
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3. TEST RESULTS AND DISCUSSION
Results of these experimental study evaluated into two sub title in terms of fresh state test results and
hardened state test results, Fresh state results can be listed as slump, Vebe and air content test. Moreover,
hardened state properties can be listed as follows: Axial compressive strength, split tensile strength, ultrasonic
pulse velocity test and abrasion resistance tests.

3.1. Fresh State Test Results
First, after producing fresh concrete slump results were obtained. Then Vebe test was performed on fresh
concrete. Finally air content test was performed. Captured images can be seen in Figures belong to test
procedure can be seen in Figure 3.

Fig. 3. Fresh state tests: Slump, Vebe and Air contet (From left to right)

Test results were tabulated below.
Table 3. Fresh state test results.
CC

MC1

MC2

Slump (cm)

14.6

8.0

7.5

Ve-Be (Sn)

3.5

9.0

11

Air Content (%)

2.67

3.0

3.2

3.2. Hardened State Test Results
Axial compressive strength test results of produced control and two modified concrete were tabulated below.
These test results were implemented on the base of Turkish code TS EN 12390-3 [34]. These test results were
tabulated according to concrete age as demonstrated in Table 4 and Table 5 respectively.
Table 4. 7 days and 28 days concrete compressive strength test results.
Specimen Number and Avg.
#1

#3

Avg.

15.66 16.02

15.52

15.73

7 days CC unit weight (kg/m )

2319

2316

2224

2286

28 days CC compressive test results (MPa)

48.06 45.23

46.63

46.64

28 days CC unit weight (kg/m3)

2291

2342

2360

2331

7 days MC1 compressive test results (MPa)

23.72 23.01

28.48

25.07

7 days MC1 unit weight (kg/m3)

2351

2356

2361

2356

28 days MC1 compressive test results (MPa)

30.92 31.31

31.87

31.37

28 days MC1 unit weight (kg/m3)

2383

2419

2422

7 days CC compressive test results (MPa)
3
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#2

2464

Fresh and Hardened Properties of Concrete Produced with Demolish Waste and Fibers: Cemalgil, S., Onat,
O., Etli, S.,
7 days MC2 compressive test results (MPa)

21.28 22.65

22.18

22.04

7 days MC2 unit weight (kg/m )

2366

2359

2372

2365

28 days MC2 compressive test results (MPa)

30.42 30.92

31.57

30.97

2389

2396

2391

3

3

28 days MC2 unit weight (kg/m )

2388

Cylindrical and cubical splitting-tensile of specimens are mostly used to assess the tensile strength of
materials like concrete and rock. the split-tension specimen is placed between the plates of the test machine
and the load is gradually applied to specimen until failure occur, which is caused by splitting along the
vertical diameter as a result of the lateral tensile stress occurred [35]. Split tensile test and crushed specimen
can be seen in Figure 4 below.

Fig. 4. Splitting tensile test procedure and failure of a specimen

Test results were tabulated below for all mix type and for both age 7 days and 28 days.
Table 4. 7 days and 28 days concrete splitting tensile test results.
Specimen Number and Avg.
#1

#2

#3

Avg.

3.43

3.12

3.11

3.22

7 days CC unit weight (kg/m )

2310 2319

2303

2310

28 days CC splitting tensile results (MPa)

9.62

9.49

10.06

9.72

28 days CC unit weight (kg/m )

2278 2325

2355

2319

7 days MC1 splitting tensile results (MPa)

5.91

6.35

6.46

6.24

7 days MC1 unit weight (kg/m )

2363 2417

2374

2384

28 days MC1 splitting tensile results (MPa)

8.72

9.25

10.18

9.38

28 days MC1 unit weight (kg/m )

2375 2390

2435

2400

7 days MC2 splitting tensile results (MPa)

5.85

5.78

6.04

5.89

7 days MC2 unit weight (kg/m )

2376 2371

2364

2370

28 days MC2 splitting tensile results (MPa)

8.81

9.92

9.47

9.4

28 days MC2 unit weight (kg/m3)

2380 2351

2364

2365

7 days CC splitting tensile test results (MPa)
3

3

3

3

3

Ultrasonic pulse velocity (UPV) test is one of the most popular non-destructive techniques used to asses’
concrete strength. Although, there are many factor affects results of ultrasonic pulse velocity test results, there
is very strong correlation between concrete class, ingredient and elapsed time of ultrasonic waves [36].
Ultrasonic test was performed on control concrete and modified concretes in this experimental study to reveal
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a certain correlation between additives of concrete and pulse velocity as seen in Figure 5. For this test,
Standard Proceeq ultrasonic pulse velocity device was used. Test results were tabulated in Table 5.

.
Fig. 5. Ultrasonic pulse velocity test
Table 5. 7 days and 28 days ultrasonic pulse velocity test results.
Pulse Velocity & weight
#1

#2

Ellapsed Time (s)

#3

Avg.

#1

#2

#3

Avg.

28.4

28.3

27.7

28.1

7 days CC UPV test results (m/s)

3908 3922

3978

3936

7 days CC unit weight (kg/m3)

2319 2316

2224

2286

28 days CC UPV results (m/s)

3978 3978

4051

3669

28 days CC unit weight (kg/m3)

2291 2342

2360

2331

7 days MC1 UPV results (m/s)

3661 3750

3840

3750

7 days MC1 unit weight (kg/m3)

2351 2356

2361

2356

28 days MC1 UPV results (m/s)

3881 3881

2950

3571

28 days MC1 unit weight (kg/m )

2383 2464

2419

2422

7 days MC2 UPV results (m/s)

3675 3788

3775

3746

7 days MC2 unit weight (kg/m )

2366 2359

2372

2366

28 days MC2 UPV results (m/s)

3908 3894

3964

3922

2389 2388

2396

2391

3

3

3

28 days MC2 unit weight (kg/m )

----------------------27.9

27.9

27.3

27.7

----------------------30.3

29.8

29.8

29.9

----------------------28.6

28.6

28.2

28.5

----------------------30.5

29.4

29.3

29.7

----------------------28.04

28.50

28.00

28.18

-----------------------

The abrasion resistance of control and modified concretes were determined only at the ages of 28 days. All
abrasion resistance measurements were implemented by using the modified ASTM C 944 [37] method.
Firstly, initial weight was measured for each specimen, then after each 2 minutes weight of specimens were
measured to determine mass loss. These measurements were tabulated below.

Table 6. Weight loss of specimens after abrasion test at the age of 28 days.
Specimen Weight (gr).
Initials

After 2 After 4 After 6
minutes minutes minutes

CC Specimen # 1

2237.5

2236.0

2235.0

2234.5

CC Specimen # 2

2258.0

2257.0

2256.5

2255.0

CC Specimen # 3

2283.0

2282.0

2281.0

2280.0
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MC1 Specimen #1

2374.0

2371.5

2369.0

2367.5

MC1 Specimen #2

2370.0

2368.5

2366.0

2364.0

MC1 Specimen #3

2364.0

2362.0

2360.5

2358.5

MC2 Specimen #1

2385.0

2383.0

2381.0

2379.5

MC2 Specimen #2

2390.0

2387.5

2385.0

2383.5

MC2 Specimen #3

2350.0

2346.5

2344.0

2342.0

4. CONCLUSION
In this paper, fresh and hardened properties of control and modified concrete were evaluated. Three sets of
concrete were produced. Control concrete is not a conventional type, control concrete was produced with
demolish waste. The purpose of producing control concrete with demolish waste is increasing trend of using
demolish waste in concrete last decade. Second set of concrete is produced with demolish waste and steel
fiber last set of concrete was produced with demolish waste, steel fiber and polypropylene fiber. Slump test,
air content test and Vebe test were implemented to determine fresh state properties for each set and axial
compressive strength, split tensile strength, ultrasonic pulse velocity test and abrasion resistance tests were
performed on the specimens to determine hardened state properties. On the base of presented experimental
tests above, important conclusions drawn;
•

Adding steel fiber to mix decreased slump value from 14.6 cm to 8.0 cm. Moreover, adding both
steel fiber and polypropylene fiber decreased slump value from 14.6 cm to 7.5 cm.

•

Ve-be test duration increased with adding both material.

•

Absorption of air content was increased with adding material step by step.

•

It was observed that steel fiber is enough to develop axial compressive strength of concrete property
at early age of concrete. However, compressive strength tended to decrease while adding steel to
produce MC1 and steel+polypropylene to produce MC2 at 28 days age of concrete.

•

The highest splitting tensile strength was obtained by MC1 which is produced with only steel fiber
at early age of concrete. Whereas, the highest splitting tensile strength value was obtained by CC.

•

UPV test results were also showed nearly the same results with other hardened test results.

It is concluded that adding only steel fiber is enough to develop engineering properties of modified concrete
which is produced with demolish waste and steel fiber.
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Abstract
In today's manufacturing sector, where competition has increased rapidly, it has become inevitable to work at high efficiency.
This is possible only if the machinery and equipment used in production are in continuous operation. All facilities that
businesses have are often limited. For this reason, limited resources should be directed to the elements that have more impact
on the operating efficiency. For this purpose, a study has been carried out in order to enable a company operating in aviation
industry to carry out maintenance activities more effectively. Firstly all the machines in the company are taken into
consideration and machines are sorted according to their importance by Pareto analysis taking into account the defective
dwellings in the past working periods. According to the results, the maintenance activities are scheduled for the machines in
the important class. Scheduling work was performed according to the rule of the shortest operation time, taking into account
the single maintenance and repair department, in order to reduce the average waiting time of the defective machines in the
system. The results are evaluated in terms of the benefits they will bring.
Keywords: Pareto Analysis, Scheduling, Maintenance Planning Introduction

1. GIRIŞ
Günümüz işletmelerinde modern ve karmaşık özellikli makinaların yaygın bir şekilde kullanılması, bakım ve
tamir işlerinin düzenli bir şekilde, önceden hazırlanan plan ve programlara uygun olarak yapılmasını zorunlu
hale getirmiştir. Bununla birlikte bir fabrikada üretimin otomatik makinelerle yapılması durumunda çeşitli
bölümler birbiriyle ilişki içerisinde olacağından, herhangi bir makinenin bozulması fabrikanın diğer
bölümlerinde olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olacağından üretimde aksamalar meydana
gelebilecektir. Bu istenmeyen durumunda giderilmesi amaçlanmaktadır.
Bakım; üretim süreçlerinin planlanan düzeyde devamını sağlamak için beklenmeyen arızaları ve muhtemel
duruşları, mümkün olduğu kadar önlemek veya kontrol altına alabilmek amacıyla tesis, makine veya teçhizatın
kabul edilebilir bir standart dahilinde idamesini sağlamak için yapılan işlem ve faaliyetleri kapsar. [1] Buradan
da anlaşılacağı gibi bakım; işletmenin ömrü boyunca yapılan temizlik, muayene -izleme, ayarlar, parça
değişimi, onarım, yenileme, korozyondan korunma, v.b. işlemleri kapsamaktadır. Bir fabrikanın, makina ve
tesislerinin sürekli olarak çalışır durumda olmasını sağlamak amacıyla yapılacak olan faaliyetlerin
planlamasına bakım planlaması denir. [2.] Bakım planlaması, özellikle üretim sisteminin büyümesi ve üretim
miktarının artması durumunda önem kazanmaktadır. Bakım planlaması seri üretim yapan işletmelerde üretim
akışı üzerindeki etkileri daha büyük olmaktadır.
Literatüre bakıldığın da bakım ve bakım planlaması ile ilgili yürütülen çalışmalar zamanla farklılık göstermiştir.
Bu konudaki çalışmalar, 1950’li yıllarda “Arıza Bakımı” kavramı ile başlayıp, sonraki yıllarda koruyucu bakım,
verimli bakım yaklaşımları ile devam etmiştir. Koruyucu bakımın ortaya çıkmasından önce şirketler, ekipmanın
arızalanmasından sonra arızanın giderilmesi için arızi bakım yöntemini uygulamışlardır. Daha sonra Japon
firmaları, Amerikalıların uyguladığı koruyucu bakım kavramını benimseyerek ekipman arızalarını önemli
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sayılabilecek ölçüde düşürmüşlerdir. İleriki yıllarda koruyucu bakım yaklaşımı da modern dünya sanayisinde
ortaya çıkan yeni talepleri karşılayabilmek üzere değişim göstermiştir. Bu değişimlerden biri, koruyucu
bakımın bir parçası olarak yapılan ve ekipmanı ilk durumuna getirici rol oynayan onarım tipinin de ötesinde
bir yere sahip olan düzeltici bakım ( CM: Corrective Maintenance ) kavramı ile birlikte meydana gelmiştir.
Düzeltici bakım, aynı arızanın ilerde tekrar meydana gelme ihtimalini düşüren, onarımları özendirici rol
oynayan bir yöntemdir. Diğer bir değişim de; bakımı daha kolay, daha iyi bir ekipman imal edebilme amacına
yönelik bir çaba içinde tasarım aşamasını da bünyesine dahil etmiş olan bakım koruması (MP:Maintenance
Preventive) kavramı ile birlikte meydana gelmiştir [3].
1960’lı yılarda A.B.D. de kompleks makine ve cihazların güvenirliği ile ilgili yapılan çalışmaların sonucu
olarak, havacılık endüstrisinde “Güvenilirlik Merkezli Bakım” (RCM: Reliability Centered Maintenance)
stratejisinin temelleri atıldı. Başlangıçta sadece havacılık endüstrisinde kullanılan RCM, zamanla güvenliğin
ön planda olduğu nükleer santraller, petrokimya tesisleri, boru hatları gibi endüstriyel alanlarda da kullanılmaya
başlamıştır. Günümüzde RCM’nin kullanım alanı hızla genişlemektedir. RCM, makine durumuna bağlı bakım
(Kestirimci Bakım), çalışma zamanına bağlı periyodik bakım ve arıza sonrasında yapılan bakım stratejilerinin
optimum birleşimini araştırır ve uygular. 1970’li yıllarda Japonya’da RCM den farklı, başlangıçta ağırlıklı
olarak otomotiv endüstrisinde kullanılan yeni bir bakım stratejisi oluşmaya başlamıştır. 1971 yılında J.I.P.M.
(Japan Institute of Plant Maintenance) kalite ve verimliliğin üst sınırlarını zorlayan bu metoda “Toplam Verimli
Bakım” (TPM: Total Productive Maintenance) adını vermiştir. [4]

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan bir firmada üretim
faaliyetlerinin düzgün işleyişini sağlamak üzere ortaya çıkan bakım onarım çalışmalarını planlı hale getirmek
amaçlanmıştır. Firma proje konularına bağlı olarak; yapısal grubu, uçak grubu, helikopter grubu, insansız hava
aracı (İHA) sistemleri grubu, uzay sistemleri grubu olmak üzere altı stratejik iş merkezi bünyesinde
örgütlenmiştir.
Ayrıca,
firma
tarafından
tasarlanan/üretilen
tüm ürünlerle
ilgili
olarak
entegre lojistik destek hizmeti sağlanmaktadır.
Firma da tezgahların türüne göre yıllık, 6 aylık, 3 aylık mekanik ve elektronik bakımları planlı olarak
yapılmakta ve bunların dokümanları tutulmaktadır. Firma 2000 yılından beri her yıl 2 hafta tatile girerek bu
süre içinde tesislerinde Yıllık Bakım Faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Tesisler Müdürlüğü’ne bağlı Bakım
ve İmalat şefliği tarafından bakım faaliyetleri yürütülür. Fabrikanın her bölümünde kendine ait yetişmiş bakım
elemanları vardır. Firma içerisinde kullanılan makineler ve üretim hattı tamir bitinceye kadar durur. Tamir
bakım ekipleri ve bakım atölyesi sıkı bir işbirliği eşliğinde üretimin kısa bir süre içinde yeniden başlaması için
çaba sarf ederler. Firma da kestirimci ve koruyucu bakım faaliyetleri sürmektedir ancak kuruluş Toplam
Verimli Bakım faaliyetlerine geçme aşamasındadır. Bakım-onarım politikaları çerçevesinde Firma da yapılan
bakım-onarım faaliyetleri belli kritik tezgah ve diğer üretim ekipmanları üzerinde gerçekleşir. Firma içerisinde
herhangi bir iş istasyonu ya da makinede arıza olması durumunda ise firma bu sorunu kendi bakım elemanları
ile mümkün olan en kısa zaman içerisinde çözmektedir. Birçok makine ve teçhizatın arıza durumlarında
firmanın kendi elemanları yeterli olmaktadır. Bilindiği üzere firma ileri teknoloji ürünü iş istasyonları ve
tezgâhlar kullanmakta ve bu tezgâhları ithal etmektedir. Bu tezgâhların yurtiçi temin imkânı olmadığı gibi
yurtiçinde bu tezgâhların arızası durumunda bakım yapacak elemanda bulunmamaktadır. Böyle durumlarda
firma yurtdışı ilgili firmalar ile bağlantı kurarak gerekli bakımı yurtdışından gelen elemanlara yaptırmaktadır.
Bu zaman ve fiyat bakımından çok pahalı bir yöntemdir. Firma bunun önüne geçmek, hiç değilse bu çeşit
arızaları minimize etmek için makinelerine düzenli bakım yapmaktadır. Firma da gerçekleşen periyodik bakım
süreci aylık bakım iş emirlerinin ERP sisteminde yayınlanması ile başlar ve kapatılması ile sona erer. Bu süreç
ayrıntılı olarak Şekil 1’ de gösterilmiştir.
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Şekil 1. Mevcut bakım süreci
Firma mevcut sürecin iyileştirilmesi ve etkili bir bakım yönetimi yapabilmek için Analiz, uygulama,
hedeflerin takibi ve standartlaştırmadan oluşan bir dizi çalışmayı gerçekleştirmektedir. Bu süreçte doğru analiz
çalışması yapılması sonraki adımların düzgün işleyişi için çok önemlidir. Bu süreçte bir sınıflandırma metodu
olarak ABC analizi ile kritik tezgâhların belirlenmesi önem arz etmektedir. Firmada bir takım tezgahların arıza
zamanlarının sıklığı ve bu doğrultudaki bakım sürelerinin fazlalığı dikkat çekmiştir. Çalışmada firma da
üretime katkı sağlayan tezgâhların, geçmişe dönük arıza kayıtlarında “arıza süresi x maliyet” indeksine göre
literatürde yer alan ABC analizi yapılmıştır. Analiz yapılırken kullanılan pareto analizi için Y ekseni

arıza statüsü(saat) ve arıza maliyeti(TL) çarpımından oluşan sayısal değerleri temsil eder. X ekseni
ise makine item numaralarını gösterir. En çok yüzdeye sahip olan sebep en başta bulunur ve azalarak
dizilir.
Pareto Diyagramı, aşağıdaki adımlar izlenerek çizilebilir.
1.Sebepleri incelenecek kriter belirlenir.
2.Bu kritere ait bütün sebepler listelenir.
3.Sebeplerin hangi sıklıkla gözlemlendiği ölçümlenir.
4.En sık gözlenenen sebepten başlayarak, azalan şekilde grafiğe dökülür.
5.Kümülatif(birikimli) sıklık değeri hesaplanır ve grafik çizilir.
Bakım Yönetim Sistemindeki bakım iş emri sorgulama ekranından bakım iş emri numaraları sisteme
girilerek belirlenen tarih kısıtlamasıyla gerçekleşen bakımlara ait bilgilere ulaşılmıştır. ulaşılmıştır.
Firmadaki 150 tezgahın arıza nedenleri araştırılıp arıza sürelerinin analizi yapılmıştır. Bu analiz
sonucunda, elde edilen tüm bilgiler doğrultusunda tezgahlar için arıza ve bakım sürelerini azaltma,
üretimin verimliliğini arttırma ve en uygun bakım çizelgesinin oluşturulması vb. iyileştirme
çalıştırmaları gerçekleştirilmiştir. Pareto analizinde mevcut 150 teagahta 01.01.2015-01.06.2017
tarihleri arasında ortaya çıkan arızalar sınıflandırılmıştır. Ulaşılan Pareto analizi sonuçları Tablo 1.
de sunulmuştur.Bu değerlendirme neticesinde A-B-C olmak üzere 3 sınıf oluşturularak A sınıfına düşen
kritik tezgahlar belirlenmiştir
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Tablo 1. Pareto Analizi Sonucu
ITEM
NO
656
644-01
633
583
210-B
638
548
643
558
592
612-1
447
371
525
628
635
621
536
645
464
636-02
636-01
543
631-02
616
620
649
662
612-2
516
450
652
551
664
532
508
647-01
372

ARIZALI
STATÜ
(SAAT)
517

ARIZA
MALİYETİ(TL)
216.637,27

ÇARPIM
111.979.804,86

KÜMÜLATİF
111.979.804,86

371

108.658,29

40.322.004,84

152.301.809,70

488

75.129,37

36.645.101,51

188.946.911,21

488

72.149,31

35.230.508,07

224.177.419,28

172

202.424,65

34.802.870,07

258.980.289,36

384

67.421,40

25.860.152,18

284.840.441,54

109

115.625,01

12.648.219,84

297.488.661,39

221

55.815,95

12.345.371,82

309.834.033,21

420

24.242,97

10.175.986,66

320.010.019,86

312

28.510,48

8.887.571,93

328.897.591,79

225

32.874,34

7.400.342,68

336.297.934,47

191

36.562,85

6.991.548,18

343.289.482,65

488

14.117,73

6.884.087,50

350.173.570,15

312

19.204,69

5.992.055,33

356.165.625,48

228

24.792,70

5.664.636,10

361.830.261,57

433

10.936,72

4.736.912,17

366.567.173,74

180

23.139,06

4.156.006,57

370.723.180,31

167

23.505,02

3.919.227,03

374.642.407,34

287

13.612,10

3.913.206,51

378.555.613,85

309

11.429,19

3.531.276,83

382.086.890,68

177

18.916,79

3.350.352,68

385.437.243,36

248

13.072,57

3.243.043,17

388.680.286,53

441

6.689,00

2.952.725,27

391.633.011,80

79

36.016,96

2.840.297,47

394.473.309,26

314

7.407,63

2.322.292,01

396.795.601,27

192

11.427,76

2.192.987,14

398.988.588,41

449

4.298,90

1.928.701,49

400.917.289,90

283

6.691,64

1.894.670,95

402.811.960,85

87

20.916,25

1.812.811,39

404.624.772,23

119

11.564,00

1.377.966,24

406.002.738,47

306

4.469,60

1.367.295,34

407.370.033,81

201

6.064,47

1.216.593,33

408.586.627,14

108

10.226,00

1.104.305,74

409.690.932,88

92

11.984,48

1.101.733,25

410.792.666,12

212

4.447,00

943.564,46

411.736.230,58

209

4.254,46

890.713,75

412.626.944,33

241

3.533,98

850.735,01

413.477.679,33

207

3.825,20

793.040,46

414.270.719,80
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YÜZDE(
Y)

YÜZDELER
ARASI FARK

ABC
SINIFI

26,75%

9,63%

A

36,39%

8,76%

A

45,14%

8,42%

A

53,56%

8,32%

A

61,88%

6,18%

A

68,05%

3,02%

A

71,08%

2,95%

A

74,03%

2,43%

B

76,46%

2,12%

B

78,58%

1,77%

B

80,35%

1,67%

B

82,02%

1,64%

B

83,66%

1,43%

B

85,10%

1,35%

B

86,45%

1,13%

B

87,58%

0,99%

C

88,57%

0,94%

C

89,51%

0,93%

C

90,45%

0,84%

C

91,29%

0,80%

C

92,09%

0,77%

C

92,86%

0,71%

C

93,57%

0,68%

C

94,25%

0,55%

C

94,80%

0,52%

C

95,33%

0,46%

C

95,79%

0,45%

C

96,24%

0,43%

C

96,67%

0,33%

C

97,00%

0,33%

C

97,33%

0,29%

C

97,62%

0,26%

C

97,88%

0,26%

C

98,15%

0,23%

C

98,37%

0,21%

C

98,59%

0,20%

C

98,79%

0,19%

C

98,98%

0,17%

C
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Ulaşılan sonuçlar ayrıca Şekil 2. de diyagram halinde sunulmuştur.

Şekil 2. Pareto Analizi Grafiği
ABC Analizi sonucunda A sınıfı tezgah sayısı 7 , B sınıfı tezgah sayısı 8 , C sınıfı tezgah sayısı ise 135
tane çıkmıştır.
Firmada tek bir bakım onarımı gerçekleştiren atölye olduğu için çizelgeleme problemimizi oluştururken
tek makineli çizelgeleme problemini ele aldık. Bu problemimiz için ise işlerimiz A ve B sınıfını oluşturan
tezgahlarımız olmuştur. Böylelikle problem tek makineli 15 işli çizelgeleme problemine dönüşmüştür.
Problem gerçekleştirilecek bakım onarım işi, makine sayısı ve işler için ortalama akış zamanını����
(𝐹𝐹 )
azaltacak şekil de tanımlanarak 15 / 1 / 𝐹𝐹� ‘şeklinde kısaca gösterilmiştir.
Tek makineli ve çok işli çizelgeleme problemlerinde ortalama akışını minimize eden kural En küçük işlem
zamanı (Shortest Process Time) (SPT) kuralıdır [5]. Bu kural tezgahlarda işlem zamanı kısa olanların önce
bakımının yapılmasını ister.

A ve B grubunda yer alan makinelerin kodlarına kolaylık sağlamak için bir sıra numarası verilmiştir. makine
sıraları Tablo 2. de verilmiştir.

Tablo 2.Makine Sıraları
İş
Item
no

1
656

2
64401

3

4

633

583

5
210B

6

7

8

9

10

638

548

643

558

592

11
6121

12

13

14

15

447

371

525

628

Tablo 2 de yer alan makinelerin arızalı kalma süreleri işelm süresi olarak ifade edilerek enküçük işlem süresi
dikkate alınarak işler sıralanmıştır. Sıralama sonucu Tablo 3 de sunulmuştur.

2796

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
Tablo 3. En Kısa İşlem Zamanına Göre Sıralama Sonuçları
İş

6

13

12

8

2

3

7

5

1

4

9

15

10

11

14

İşlem süresi

1,5

1,5

3

5,5

6

6

9

11,5

12

16

17,5

23,5

52

60

67,5

Tamamlanma
zamanı

1,5

3

6

11,5

17,5

23,5

32,5

44

56

72

89,5

113

165

225

292,5

Bekleme
zamanı

0

1,5

3

6

11,5

17,5

23,5

32,5

44

56

72

89,5

113

165

225

Akış zamanı

1,5

3

6

11,5

17,5

23,5

32,5

44

56

72

89,5

113

165

225

292,5

Tablo 3 incelendiğinde işlerin 6,13,12,8,2,3,7,5,1,4,9,15,10,11,14 sırasıyla yapılması gerektiğ belirlenmiştir.

��� )
Bu sıralama sonuçları dikkate alınarak ortalala akış ( 𝐹𝐹� ) ve ortalama bekleme zamanları ( 𝑊𝑊
hesaplanmıştır.
��� =
𝑊𝑊
𝐹𝐹� =

∑15
𝑗𝑗=1 𝑊𝑊𝑗𝑗

=

0 + 1,5 + 3 + 6 + 11,5 + 17,5 + 23,5 + 32,5 + 44 + 56 + 72 + 89,5 + 113 + 165 + 225

15
15
∑ 𝐹𝐹𝑗𝑗 1,5 + 3 + 6 + 11,5 + 17,5 + 23,5 + 32,5 + 44 + 56 + 72 + 89,5 + 113 + 165 + 225 +292,5
15

=

15

=

860

= 15 = 57,33

1152,5
15

= 76,83

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bakım, işletmedeki ekipmanların ve sistemlerin fonksiyonlarını en yüksek performansta sürdürmeleri için
gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. İşletmelerin ana sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için
ekipman ve sistemlerinin sürekliliğini kılmaları, seri üretimlerini aksatmamaları ve ürün kalitesini yüksek
tutmaları gerekmektedir. İşletme, sistemlerinin sürekliliğini sağlamak için arıza oluşmadan önce önlem
almak ve arıza oluşum sıklığını azaltmak isteğindedir. Bu çalışmada öncelikle ABC analizi ile A ve B
sınıfı tezgahları (7 A, 8 B) tespit edilmiştir. ABC Analizi çatısı altında, meydana gelen arızaların kök
nedenleri incelenmiştir. Bunun sonucunda bakım çizelgelemesi yapmanın doğru çözüm olacağı
gösterilmiştir. Bu tezgâhlardan ABC puan türü en yüksek tezgâhlar üzerinde bakım çizelgelemesi
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Tek bakım merkezli (15 / 1 /𝐹𝐹� ) olan sistemin belirlenen tezgahlarının
çizelgelemesinin yapılabilmesi için kullanılan SPT yöntemi en kısa işlem zamanına öncelik tanıyarak
işleri sıralamıştır. Böylece tezgah bakımlarının kısa zamanda gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
SONUÇ
Bu çalışma ile üretim faaliyetlerini düzgün biçiminde devam ettirebilmek için Bakım planlaması çalışmasına
önem verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bütünleşik çalışmalar sonucunda işletmelerin performanslarının
artırılacağı vurgulanmıştır.
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Static Analysis of a Composite Laminated Plate
Yusuf Z. Yüksel1, Şeref D. Akbaş1, İlker F. Kara1
1

Bursa Technical University, Department of Civil Engineering, 16330, Bursa.

Abstract
In this study, the static analysis of a composite laminated plate is investigated under uniform load. In
obtaining of the governing equations, the virtual work principle and Kirchhoff-Love plate theory are
used. In solution of the problem, the Navier method is implemented for a simple supported plate. In the
obtaining of the numerical results and graphs, MATLAB program is used. The displacements of the plate
are obtained and discussed for different orientation angle of layers and static load on the bending
deflections of the composite laminated beam are examined and discussed.
Keywords: Composite laminated Plate, Static Analysis, Navier Solution.

1. INTRODUCTION
Composite materials have properties such as light weight, fire resistance, non-magnetic, high strength, high
durability. Because of these properties, composite structures are at an important point nowadays. Different
features can be formed by giving desired features in line with needs. Composite materials; In plaque-based
constructions, parallel to the development of material and production technologies, it began to be preferred
over isotropic materials. Orthotropic composite materials do not exhibit the same mechanical properties in all
directions. In layered composite plates formed from orthotropic materials, the fibbers forming the laminates
are placed at different orientation angles to obtain the desired property. Layered composite plates, aircraft
bodies and wings, space shuttle bodies, ship and car bodies, building plates, etc. many areas are used. In this
study, the static analysis a composite laminated plate is investigated under uniform load by using Navier
Method.
Reddy [1] performed static analysis of plates with one-to one functional graded thickness based on the
theoretical formulas, the Navier solution of rectangular plates and the finite element model based on third
order shear deformation plate theory. Khezri et al. [2] performed static analysis using the improved
multiplicative kernel particle method and the finite difference method based on the cavity method of thick
and layered composite plates. Zenkour and Alkhamdi [3] examined static bending analysis of functional
graded layered plates under thermal and mechanical loads. Kishore et al. [4] studied nonlinear static analysis
of the magnetostrictive layered intelligent composite plate by using third order shear deformation theory.
Sahoo and Singh [5] examined the static analysis of layered compact plates using the new combined
hyperbolic zigzag theory. Carrera et al. [6] performed two-dimensional modelling of static stress problems in
multi-layer plates and performed some static analysis and obtained some results. Sahoo and Singh [7]
investigated static analysis of layered composite plates by suggesting a new inverse trigonometric ZigZag
theory. Ramos et al. [8] solved the thermoelastic static problem of simple-supported through composite plates
by using a new combined trigonometric equation. Reddy presented laminated composite plates shells.

2. THEORY AND FORMULATIONS
Consider a simple supported rectangular laminated composite plate with thickness h in Z direction, the length
of Lx and L y the in X and Y direction, respectively, as shown in Figure 1. The laminated composite plate is
subjected to uniformly distributed transverse load (q). It is assumed that the layers are located as symmetry
according to mid-plane axis. The height of the face sheet layers is equal to each other.
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Fig. 1. A simple supported laminated rectangular composite plate under uniform distributed load.

Based on the Kirchhoff-Love plate theory, the strain- displacement relations are expressed as

𝜀𝜀𝑋𝑋 =
𝜀𝜀𝑌𝑌 =

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

= −𝑍𝑍

= −𝑍𝑍

𝛾𝛾XY = �−2𝑍𝑍

∂2w

(1)

∂2w

(2)

∂𝑋𝑋 2

∂𝑌𝑌 2

∂2w

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕

�

(3)

where u, v, w are X, Y and Z components of the displacements respectively. The constitutive expressions of
the kth non-homogeneous laminate are as follows:
𝑄𝑄11
𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑘𝑘)
𝜎𝜎
� 𝑦𝑦𝑦𝑦 � = �𝑄𝑄12
𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝑄𝑄16

𝑄𝑄12

𝑄𝑄22
𝑄𝑄26

𝑄𝑄16

𝑄𝑄26 �

(𝑘𝑘)

𝑄𝑄66

𝜀𝜀𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝑘𝑘)
𝜀𝜀
� 𝑦𝑦𝑦𝑦 �
𝛾𝛾𝑦𝑦𝑦𝑦

(4)

where 𝑄𝑄̅ ij are the transformed reduced material properties e are as follows:

𝑄𝑄11
𝑄𝑄12
𝑄𝑄22
𝑄𝑄16
𝑄𝑄26
𝑄𝑄66

= 𝑄𝑄11 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐4 𝜃𝜃 + 2(𝑄𝑄12 + 2𝑄𝑄66 )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜃𝜃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 𝜃𝜃 + 𝑄𝑄22 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠4 𝜃𝜃
= (𝑄𝑄11 + 𝑄𝑄22 − 4𝑄𝑄66 )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜃𝜃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 𝜃𝜃 + 𝑄𝑄12 (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠4 𝜃𝜃 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 4 𝜃𝜃)
= 𝑄𝑄11 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠4 𝜃𝜃 + 2(𝑄𝑄12 + 2𝑄𝑄66 )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜃𝜃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 𝜃𝜃 + 𝑄𝑄22 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐4 𝜃𝜃
= (𝑄𝑄11 − 𝑄𝑄12 − 2𝑄𝑄66 )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 3 𝜃𝜃 + (𝑄𝑄12 − 𝑄𝑄22 + 2𝑄𝑄66 )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3 𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃
= (𝑄𝑄11 − 𝑄𝑄12 − 2𝑄𝑄66 )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠3 𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃𝜃 + (𝑄𝑄12 − 𝑄𝑄22 + 2𝑄𝑄66 )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 3 𝜃𝜃
= (𝑄𝑄11 + 𝑄𝑄22 − 2𝑄𝑄12 − 2𝑄𝑄66 )𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 𝜃𝜃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2 𝜃𝜃 + 𝑄𝑄66 (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠4 𝜃𝜃 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 4 𝜃𝜃)

where

𝐸𝐸1
,
1 − 𝜈𝜈12 𝜈𝜈21
𝐸𝐸
= 1−𝜈𝜈 2 𝜈𝜈 ,

𝑄𝑄11 (𝑘𝑘) =
𝑄𝑄22 (𝑘𝑘)

12 21

𝑄𝑄12 (𝑘𝑘) =

𝜈𝜈12 𝐸𝐸2
𝜈𝜈21 𝐸𝐸1
=
1 − 𝜈𝜈12 𝜈𝜈21
1 − 𝜈𝜈12 𝜈𝜈21

𝑄𝑄66 (𝑘𝑘) = 𝐺𝐺12

(5)

(6)

The virtual strain energy and the virtual work done by external loads are expressed as follows:
1

𝐿𝐿

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖 = ∫0 ∫𝐴𝐴 �𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛿𝛿𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 � 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑
2
δW= ∫Ω

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

�𝑃𝑃

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

�+

2799

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

�𝑃𝑃

𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

(7)

� 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(8)
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By using the fundamental lemma of vibrational calculus, the governing equations of the problem are
obtained:
𝐷𝐷11

∂4w
∂𝑋𝑋 4

+ 2(𝐷𝐷12 + 2𝐷𝐷66 )

∂4w

∂𝑋𝑋 2 ∂𝑌𝑌 2

+ 𝐷𝐷22

∂4w
∂𝑋𝑋 4

=q

(9)

where D ij is expressed as follows:
(𝑘𝑘)

1

3
𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 = ∑𝑛𝑛𝑘𝑘=1 𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑧𝑧𝑘𝑘+1
− 𝑧𝑧𝑘𝑘3 )
3

(10)

In the solution of the problem, the Navier solution is used for simply supported rectangular composite
laminated plate. In the Navier solution, the displacement fields and boundary conditions of the plate are
expressed as follows:
𝑁𝑁
𝑣𝑣(X, Y) = ∑𝑁𝑁
𝑛𝑛=1 ∑𝑚𝑚 =1 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 sin(𝑘𝑘X) cos(𝑙𝑙Y)

(11)

𝑣𝑣(X, 0) = 𝑣𝑣(𝐿𝐿𝑋𝑋 , 0) = 𝑣𝑣(0, Y) = 𝑣𝑣(0, 𝐿𝐿𝑌𝑌 ) = 0

(12)

𝑀𝑀(X, 0) = 𝑀𝑀(𝐿𝐿𝑋𝑋 , Y) = 𝑀𝑀(X, 𝐿𝐿𝑌𝑌 ) = 𝑀𝑀(0, Y) = 0

(13)

where A mn is displacement coefficients; k =mπ/L X, l =nπ/L Y . The uniform distributed load q 0 is defined as
follows in the Navier solution;
𝑁𝑁
𝑞𝑞0 = ∑𝑁𝑁
(𝑙𝑙Y)
𝑛𝑛=1 ∑𝑚𝑚 =1 𝑞𝑞mn sin(𝑘𝑘X) sin

(14)

where
𝐿𝐿

𝐿𝐿

𝑞𝑞mn = ∫0 𝑋𝑋 ∫0 𝑌𝑌

4𝑞𝑞

𝐿𝐿𝑋𝑋 𝐿𝐿𝑌𝑌

sin(𝑘𝑘X) sin
(𝑙𝑙Y)𝑑𝑑X 𝑑𝑑Y

(15)

Substituting Eqs. (11-15) into Eqs. (9), the displacement function expressed as follows;
𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚 =

𝑞𝑞 mn
𝜋𝜋 4
(𝐷𝐷11 𝑘𝑘 4 (𝐿𝐿𝑋𝑋 /𝐿𝐿𝑌𝑌 )4 +2(𝐷𝐷12 +2𝐷𝐷66 )𝑘𝑘 2 𝑙𝑙 2 (𝐿𝐿𝑋𝑋 /𝐿𝐿𝑌𝑌 )2 +𝐷𝐷22 𝑙𝑙 4 )
4
𝐿𝐿 𝑌𝑌

(16)

3. NUMERICAL RESULTS
In the numerical results, the maximum vertical deflections of the composite laminated beam are calculated
and presented in figures for different orientation angle of layers and layer arregments. The mechanical
properties of the laminated plate are taken as E 1 =9,65 GPa, E 2 =144,8 GPa, G 12 =4,14 GPa, G 23 =3,45 GPa,
G 13 =4,14 GPa,ν 12 = ν 21 =0.3. The dimensions of the plate are considered as follows: L X =L Y =3m, h=0.3 m.
In figure 2, the effects of the layer agreements on the maximum deflection of the composite plate are
presented with increasing the distributed load. As seen from figure 2 that, deflections increase for the [0 / 0 /
0] arrangement layers to the [45 / 45 / 45] arrangement layers. This is because: in the [0 / 0 / 0] arrangement
layers, the effective strength of the plate are the greatest value according to eq. (5) and the material properties.
Also, it is seen from figure 2, the results of the [0 / 0 / 0] and [90 / 90 / 90] are same and coincide each other.
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Fig. 2. The effect of the layer agreements on the maximum deflection of the composite plate.

In figure 3, the effects of the fiber orientation angles on the maximum deflections are displayed for different
arrangements of layer for q=0.5x107 N/m. As seen from figure 3 that, increasing the fiber orientation angles to
45º from 0 º, the deflections increase. At the fiber orientation angle 45º, the deflections are the greatest value
for each layer arrangements. Also, it is seen from figure 3 that the displacement in the [ɵ / 0 / ɵ] layer
argument is bigger than the [ɵ / 0 / ɵ] layer argument’s. This is because: the bending rigidity in the [ɵ / 0 / ɵ]
layer argument is smaller than the [ɵ / 0 / ɵ] layer argument’s according to eq. (5) and the material properties.

Fig. 3. The effect of the fiber orientation angles on the maximum deflection of the composite plate.

4. CONCLUSIONS
In this study, the static analysis of a laminated simple supported plate under uniform distributed load is
investigated by using Navier method based on Kirchhoff-Love plate theory. The effects of the orientation
angle of layers and the fiber orientation angles on the static deflections of the laminated plate are investigated.
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It is observed from the figures that the fiber orientation angles and layer arrangements have a great influence
on the static responses of laminated plates.
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Abstract
In this study, the static bending analysis of a composite laminated simple supported beam under uniform
distributed load is investigated. In solution of the problem, the energy based Ritz method is implemented
within Euler-Bernoulli beam theory. In the solution procedures of the Ritz method, algebraic polynomials
are used in the trivial functions. In obtaining the numerical results and graphs, MATLAB program is
used. In the numerical results, the effects of the orientation angle of layers and static load on the bending
deflections of the composite laminated beam are examined and discussed.
Keywords: Composite laminated Beams, Bending Analysis, Ritz Method.

1. INTRODUCTION
Laminated composite and sandwich structures are lightweight structures that can be found in many diverse
applications especially civil, mechanical and aerospace engineering. Composite layered composites
composed of polymers, high specific stiffness, high specific strength and layer angles can be changed to
create desired properties. Composite materials; In plate-based constructions, parallel to the development of
material and production technologies, it began to be preferred over isotropic materials. In layered composite
beams formed from orthotropic materials, the fibers forming the laminates are placed at different orientation
angles to obtain the desired property. Laminated composite beams are extensively used to solve special
problems in engineering applications because of its outstanding characteristic properties. Their static,
dynamic and stability behaviors are of important to the designers. Therefore, laminated composite beams
have been received great attention. In this study, the static bending analysis using Ritz Method of a composite
laminated simple supported beam under uniform distributed load is investigated.
Savoia and Tullini [1] proposed a displacement based shear deformation theory for the bending of orthotropic
beams. The stress distributions are presented for cantilever and clamped boundary conditions. Ghugal and
Shimpi [2] presented a review of displacement and stress based refined theories for isotropic and anisotropic
laminated composite beams. Vo and Thai [3] presented static behavior of composite beams with arbitrary
lay-ups using various refined shear deformation theories. Özütok and Madenci [4] investigated static analysis
of laminated composite beams based on higher-order shear deformation theory by using mixed-type finite
element method. Atteshamuddin and Yuwaraj [5] presented a critical review of literature on bending,
buckling and free vibration analysis of shear deformable isotropic, laminated composite and sandwich beams
based on equivalent single layer theories, layerwise theories, zig-zag theories and exact elasticity solution.
Asl et al. [6] investigated experimental and theoretical similitude analysis for flexural bending of scaled-down
laminated I-beams. Biolzivet al. [7] investigated the mechanical behaviour of progressively damaged
laminated glass (LG) beams made with interlayers.

2. THEORY AND FORMULATIONS
A simple supported laminated composite beam with three layers of length L, width b, and height h, as shown
in Figure 1. The beam is subjected to uniform distributed load (q) in the transverse direction as seen from
Figure 1. It is assumed that the layers are located as symmetry according to mid-plane axis. The height of the
face sheet layers is equal to each other.
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Fig. 1. A simple supported laminated composite beam under uniform distributed load.

Based on Euler-Bernoulli beam theory, the elastic strain energy (U i ) of the beam is expressed as
𝜕𝜕 2 𝑣𝑣

𝐿𝐿

1

𝑈𝑈𝑖𝑖 = ∫0 (𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 � 2 � 𝑑𝑑𝑑𝑑
2
𝜕𝜕𝑥𝑥

(1)

where v is the vertical displacement of the beams and (EI) eqiv is the equivalent bending rigidity of the
laminated composite beam. The equivalent bending rigidity is given as follows (Kwon and Bang, 2000);
(𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

1
3

3
∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1(𝐸𝐸𝑥𝑥 )𝑖𝑖 (𝑦𝑦𝑖𝑖3 − 𝑦𝑦𝑖𝑖−1
)

(2)

where, n indicates the number of the layers, y i and y i-1 are the vertical coordinates of the bottom and top
surfaces of ith layer, (E x ) i is the Young's modulus of the ith layer in the X direction and its expression is
given as follows (Voyiadjis and Kattan, 2005);

(𝐸𝐸𝑥𝑥 )𝑖𝑖 =

𝑚𝑚 4 +�

𝐸𝐸1
𝐸𝐸 1
𝐸𝐸
−2𝜈𝜈 12 �𝑛𝑛 2 𝑚𝑚 2 + 1 𝑛𝑛 4
𝐺𝐺 12
𝐸𝐸 2

(3)

where, E 1 , E 2 indicate the Young's modulus in the longitudinal and transverse directions, respectively, G 12
and ν 12 are shear modulus, and Poisson ratio, respectively. m=cosθ and n= sinθ, θ indicate the fiber
orientation angle.The potential energy of the external load can be written as
𝐿𝐿

W= ∫𝑥𝑥=0 𝑞𝑞(𝑋𝑋) 𝑣𝑣(𝑋𝑋) 𝑑𝑑𝑑𝑑

(4)

П = 𝑈𝑈i − 𝑊𝑊

(5)

𝑣𝑣(𝑥𝑥) = ∑𝑛𝑛𝑘𝑘=1 𝑏𝑏𝑘𝑘 𝛽𝛽𝑘𝑘 (𝑥𝑥)

(6)

The total potential energy of the problem is expressed as follows:

In the solution of the problem in Ritz method, approximate solution is given as a series of n terms of the
following form:

where b k is unknown coefficients and β k (x) is a set of functions of x, namely coordinate function defined
over the interval [0,L]. The coordinate functions for simply supported beam are given as algebraic
polynomials :
𝛽𝛽𝑘𝑘 (𝑥𝑥) = (𝐿𝐿 − 𝑥𝑥) 𝑥𝑥 𝑘𝑘

(7)

where k is the number of polynomials involved in the admissible functions. According to the minimum total
potential energy principle, unknown coefficients b k which correspond to the minimum of the total potential
energy are determined by the conditions:
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𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝑏𝑏 𝑘𝑘

=0

(8)

Differentiation of П in respect to unknown coefficients b k produces the following equilibrium equations:
[𝐾𝐾]{𝑣𝑣} = {𝐹𝐹}

(9)

where [K] is the stiffness matrix and {F} is the load vector:
L

[K] = ∑𝑘𝑘𝑖𝑖=1 ∑𝑘𝑘𝑗𝑗=1 ∫0 (𝐸𝐸𝐸𝐸)𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

𝜕𝜕 2 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝜕𝜕 2 𝛽𝛽𝑗𝑗
𝜕𝜕 𝑋𝑋 2 𝜕𝜕 𝑋𝑋 2

𝑑𝑑𝑑𝑑 ,

L

{𝐹𝐹} = ∑𝑘𝑘𝑖𝑖=1 ∫0 𝑞𝑞 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑

(10a)

(10b)

3. NUMERICAL RESULTS
In the numerical results, the maximum vertical deflections of the simply supported composite laminated beam
are calculated and presented in figures for different orientation angle of layers and static load. The mechanical
properties of the laminated beam are taken as E 1 =129,207 GPa, E 2 =9,42512 GPa, G 12 =5,15658 GPa,
ν 12 =0.3 (Loja et al. ). The dimensions of the beam are considered as follows: b = 0.3 m, h = 0.3 m, h l = 0.1 m
and
L = 4 m. In the numerical results, number of the series term is taken as 10.
In figure 2, the relationship between of the distributed load and the maximum deflection is presented for
different arrangements of layer angles. It is seen from figure 2 that, deflections of the composite laminated
beam increase for the [0 / 0 / 0] arrangement layers to the [90 / 90 / 90] arrangement layers. This is because:
in the [0 / 0 / 0] an arrangement layer, the effective strength of the beam is the greatest value according to eq.
(3) and the material properties.

Fig. 2. The relationship between load and maximum deflection for different arrangement layers.

In figure 3, the effects of the fiber orientation angles on the maximum deflections are displayed for [0 / ɵ / 0]
for q=0.5x107 N/m. As seen from figure 3 that, the deflections converge with increase in the fiber orientation
angles. With increase in the fiber orientation angles, the deflections increase significantly.
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Fig. 3. The relationship between fiber orientation angles and maximum deflection.

4. CONCLUSIONS
In this study, the static bending of a composite laminated simple supported beam under uniform distributed
load is investigated by using Ritz method based on Euler-Bernoulli beam theory. The effects of the
orientation angle of layers and static load on the bending deflections of the composite laminated beam are
examined and discussed. It is observed from the results that the fiber orientation angles and arrangement
layers play important role on the static behaviour of composite laminated beam.
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Abstract
SOFCs (Solid Oxide Fuel Cells) are clean energy converters that have zero or low
emission depending on the fuel. They work in elevated temperatures, therefore
working conditions could cause problems because of thermal stresses and obtaining
enduring materials are difficult and expensive. The modelling of an SOFC consists
the following parts; current collectors, anode, cathode and a solid ceramic
electrolyte. The porous medias, which are the anode and the cathode, are the layers
which electrochemical reactions take place. The anode is usually nickel/yttria
stabilized zirconia (Ni/YSZ) cermet and the cathode is strontium doped lanthanum
manganite (LSM). These electrode layers are separated by an electrolyte, which is
usually YSZ. In this study, brief information about working principles of SOFCs has
been explained and numerical analysis has been done via CFD (Computational
Fluid Dynamics) software FLUENT 15.0 commercial code. The aim is to obtain
clean and efficient energy from a solid oxide fuel cell, modelled using numerical
analysis method. Firstly, gas flow channels have been arranged and then using the
co-flow configuration, temperatures and concentration distributions at selected
cross-sections have been obtained. After obtaining the numerical results with the coflow configuration, two more different flow types (the counter and the cross flows)
have been modelled and compared to each other.
Keywords: 3-Dimensional Modelling, CFD, Fuel Cell, SOFC, Solid Oxide Fuel
Cell.

1. INTRODUCTION
Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs) are energy converters that do not need intermediary steps like the traditional
energy generators such as turbine systems. SOFCs are environmentally friendly, flexible on fuels and highly
efficient.
An SOFC consists the following parts; current collectors, anode, cathode and a solid ceramic electrolyte. The
porous medias, which are the anode and the cathode, are the layers which reactions take place. The anode is
usually nickel/yttria stabilized zirconia (Ni/YSZ) cermet and the cathode is strontium doped lanthanum
manganite (LSM). These electrode layers are seperated by an electrolyte, which is usually YSZ. This
electrolyte is non-porous and in the 600 °C - 1000 °C temperature range, conductive to oxygen ions but not to
electrons. Because of these elevated operating temperatures, SOFCs do not need valuable metals, corrosive
acids or molten materials.
*Corresponding

author. Tel.: +90-312-5823405: fax: +90-312-2319810.
E-mail address: bilgili@gazi.edu.tr (M. Bilgili).
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Combustion reactions do not occur in the SOFCs, instead, electrochemical reactions take place in the cell to
generate electricity. The oxygen in the air is ionized due to high temperature at the cathode side. Fuel and
steam mixes to produce reformed fuel which enters from the anode side. Next, the electrochemical reaction
begins in the fuel cell. As the reformed fuel crosses the anode, it attracts oxygen ions from the cathode. The
oxygen ions combine with the reformed fuel to produce electricity, water, and small amounts of carbon
dioxide (if the fuel consists carbon). The water gets recycled to produce the steam needed to reform the fuel.
The process also generates the heat required by the fuel cell. As long as there's fuel, air, and heat, the process
continues producing clean, reliable, affordable energy.
The aim in this paper is to investigate the heat, momentum, mass and species transport as well as the
electrochemical reactions inside of a single cell hydrogen fed SOFC and validate the results of the model
corresponding to a reference paper.
Experimantal investigations on SOFCs are time consuming and expensive. In this manner, mathematical
modeling has been proved to be cost effective and reliable method in understanding the fundementals of
SOFCs. In this study, a 3-D, 13 channeled, anode supported SOFC has been modeled using computational
fluid dynmaics (CFD) method. The results of temperature, flow velocity, species concentrations, current
density and fuel utilization is presented and discussed. The commercial CFD code, fuel cells module of
Ansys/Fluent, is used to solve necessary equations.

2. MODEL GEOMETRY
The geometry modeled in this study is based on the experimental setup used in the reference paper [1]. Fig. 1
shows the sketch of the model, taken from SolidWorks and Table I presents the dimensions of the geometry.
For co- and counter flows, only the half of the geometry was modeled to reduce the solving time. Using
ICEM-CFD, the part has been divided into six different numbers of control volumes, which all are 95%100% quality quadrilateral meshes. The grid independence was achieved at 9x105 elements (compared to 1.1
million elements), after the change in the maximum temperature, the maximum velocity, average current
density, the oxygen consumption and the hydrogen consumption is less than 1%.

Fig. 1. The layers, from top to bottom: current collector, cathode diffusion layer, cathodic active layer, electrolyte, anodic
active layer, anode diffusion layer and current collector.
Table I. Geometry dimensions and values
Part Name
Length
Cell Length
40 mm
Cell Width
20 mm
Channel Height
1 mm
Channel Width
2 mm
Number of Channels
6.5
Current Collector Thickness
1.3 mm
Cathode Diffusion Layer Thickness
0.05 mm
Cathode/Anode Active Layer Thickness
0.02 mm
Electrolyte Layer Thickness
0.01 mm
Anode Diffusion Layer Thickness
0.38 mm

3. MODELING EQUATIONS AND PARAMETERS
In the model, finite volumes method has been used to solve the equations. The reason of using the finite
volumes method instead of finite elements method is to obtain safer results. Since the finite elements method
is not able to solve the integral and non-linear equaitons as good as finite volumes method, it has not been
used.
For steady-state mass conservation;
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𝜕𝜕(𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+

𝜕𝜕(𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀)
𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕(𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀)

+

𝜕𝜕𝜕𝜕

= Sm

(1)

equaiton has been defined. In this equation, 𝑢𝑢, 𝑣𝑣 and 𝑤𝑤 are the velocities of x, y and z directions, respectively
while ρ is density, ε porosity and Sm is the source term. The values of porosity changes from layer to layer
according to layer qualities and in the non-porous layers, such as flow channels and current collectors, this
value is 1. The source term value changes with the produced and consumed species in the corresponding
layers and in the other layers, it is zero.
S H2 = −

Anode:

S H2 O = −

Cathode: SO2 = −

MH 2
2F

Ia

M H2 O
2F

MO 2

(2)

Ia

(3)

Ic

4F

(4)

For the momentum conservation;
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝜌𝜌 𝑣𝑣) +𝛻𝛻. (𝜌𝜌 𝑣𝑣 𝑣𝑣)= −𝛻𝛻𝛻𝛻 + 𝛻𝛻(𝜏𝜏) + 𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝐹𝐹

(5)

(𝜌𝜌𝜌𝜌) + 𝛻𝛻 . [𝑣𝑣(𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝑝𝑝)] = 𝛻𝛻[𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝛻𝛻𝛻𝛻 − ∑𝑗𝑗 ℎ𝑗𝑗 𝐽𝐽𝑗𝑗 + (𝜏𝜏𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 . 𝑣𝑣)] + 𝑆𝑆ℎ

(6)

For an incompressible flow, energy conversation equation is;
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

S h is the volumetric source or the sink of energy and should be added to ohmic heat energy equaiton in all
electrical conductive regions.
𝑆𝑆ℎ = 𝑖𝑖 2 . 𝑅𝑅𝑜𝑜ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(7)

In addition, the heat, generated or consumed because of electrochemistry and over potential at the surfaces of
eletrode/electrolyte should be considered.
In a hydrogen fed SOFC, the chemical reactions are as follows;
Anode: H2 + O2− → H2 O + 2e−
1

(8)

Cathode: 2 O2 + 2e− → O2−

(9)

1

H2 + 2 O2 → H2 O

Total:

(10)

The enthalpy of the total equaiton, which is the equation of formation of water, is;
∆H𝐻𝐻2 𝑂𝑂@298𝐾𝐾 = −241 kJ/mol

The open circuit voltage (OCV) is locally calculated with gas composition and temperature in the electrodes,
which can be determined by the Nernst equation;
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = 𝐸𝐸 0 −

𝑅𝑅𝑅𝑅
2𝐹𝐹

ln �𝑃𝑃

𝑃𝑃𝐻𝐻2 𝑂𝑂

𝐻𝐻2 �𝑃𝑃𝑂𝑂2

�

(11)

In Eq. (11), R is gas constant, T is Temperature, F is Faraday constant and 𝑃𝑃𝐻𝐻2 𝑂𝑂 , 𝑃𝑃𝐻𝐻2 , 𝑃𝑃𝑂𝑂2 are the partial
pressures of steam, hydrogen and oxygen, respectively. 𝐸𝐸 0 is the potential for the hydrogen oxidation reaction
at the standard temperature and pressure, which is the change in Gibbs free energy, ∆G;
𝐸𝐸 0 =

∆G

(12)

2𝐹𝐹

The OCV is the maximum potential a fuel cell can reach. The actual voltage of a cell is the potential
difference between anode and cathode. And this value is always lower than the OCV. Various potential losses
affects the difference between OCV and cell voltage E. These losses are the ohmic, activation and
concentration losses.
𝐸𝐸 = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝜂𝜂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝐼𝐼 𝑥𝑥 𝑅𝑅𝑜𝑜ℎ𝑚𝑚

(13)

In this equation, 𝜂𝜂𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 indicates te activation losses, 𝜂𝜂𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 indicates concentration losses, I indicates the local
current density. The concentration losses occur due to slow supply of the reactants for the reaction. This
happens at the high current densities when the reaction rate is high.
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The activation losses occur because of the slow rates of the reactions at the active layers. In an equilibrium
state, the reaction happens both forward and backwards. In order to stop this, a potential difference is needed
at the surfaces between electrode and electrolyte materials. The activation losses occur on the both sides.
There are two different potentials that FLUENT solves, one of them is the electron conduction between the
current collectors and the eletrodes, which is called the solid potential, and the other one is the electrolyte
conductivity. For reactions to happen, there should be a potential difference between the electrolyte and the
solid potentials.
𝛻𝛻 . (𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛻𝛻𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ) + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0

(14)

𝛻𝛻 . (𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝛻𝛻𝜙𝜙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ) + 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0

(15)

Here, σ is electrical conductivity, ϕ is electric potantial and the R is volumetric transfer current. Since the
current stays within the cell region, the electrolyte phase flux is zero on the outer walls and since the electron
transfer is limited to an external circuit between the top and bottom walls of the cell, the solid phase potential
is also zero at the outer walls except the top and the bottom. The values of R of the given equaitons (23) and
(24) is calculated using generalized Butler - Volmer equation.
[𝐴𝐴]

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎 = �𝜁𝜁𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎 � �[𝐴𝐴]

𝑟𝑟𝑒𝑒𝑓𝑓

[𝐶𝐶]

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = �𝜁𝜁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 � �[𝐶𝐶]

𝛾𝛾𝑎𝑎𝑎𝑎

�

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

�𝑒𝑒 𝛼𝛼𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐹𝐹𝜂𝜂𝑎𝑎𝑎𝑎 /𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑒𝑒 −𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐹𝐹𝜂𝜂𝑎𝑎𝑎𝑎 /𝑅𝑅𝑅𝑅 �

𝛾𝛾𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

�

(16)

�−𝑒𝑒 𝛼𝛼𝑎𝑎𝑎𝑎 𝐹𝐹𝜂𝜂𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 /𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑒𝑒 −𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐹𝐹𝜂𝜂𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 /𝑅𝑅𝑅𝑅 �

(17)

Here, 𝑖𝑖 ref is the reference exchange current density per active area, ζ is specific active surface area, [ ], [ ]ref
are the local concentrations of species corresponding to their zones, γ is concentration dependence, α transfer
coefficient and F is Faraday constant. 𝑖𝑖 ref can be expressed as;
𝑖𝑖 ref =

𝑅𝑅𝑅𝑅

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝐴𝐴𝑖𝑖 𝑒𝑒 −𝐸𝐸𝑎𝑎 /𝑅𝑅𝑅𝑅

(18)

This value of 𝑖𝑖 ref can be used as a calibration parameter of the model. In this study, reference exchange
current density was fitted to calibrate the model results. [5]

While majority of the electrons are transported in the anode and the cathode, the majority of the ions are
transported in the electrolyte. The ions are produced at the TPBs (Triple Phase Boundary) at the cathode by
oxygen atoms and these ions are transferred to the TPB of the anode side through the electrolyte and
consumed there by reacting with the hydrogen atoms. The electronic conductivities of the TPB electrodes and
the ionic conductivity of the electrolyte can be expressed as;
𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑎𝑎 =
𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑐𝑐 =
𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

4.2 𝑥𝑥 107
𝑇𝑇

9.5 𝑥𝑥

𝑇𝑇

107

3.34 𝑥𝑥 104
𝑇𝑇

𝑒𝑒

𝑒𝑒

𝑒𝑒

−1200
𝑇𝑇

(19)

−1150
𝑇𝑇

(20)

−10 300
𝑇𝑇

(21)

The effective conductivity for the porous electrodes is;
𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = �

1 − 𝜀𝜀
𝜏𝜏

� 𝑥𝑥 𝜎𝜎 𝑥𝑥 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

(22)

Here, 𝜀𝜀 is the porosity of the porous electrodes, 𝜏𝜏 is the tortuosity, factor of charge transport and the 𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 is
the volume fraction of Ni or LSM corresponding to their electrodes. The values of these parameters are given
in the Table II and the other values can be seen in Table III.
Table II. Charge transport porperties

𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

Anode
Cathode

Porosity
Pearmability (m2)

Anode
Diffusion
Layer
0.35
2e-10

0.3
0.3

10
10

𝜀𝜀

YSZ/Ni : 0.6/0.4
YSZ/LSM: 0.6/0.4

Table III. Material porperties
Anode Active
Electrolyte
Cathode
Layer (TPB)
(Membrane)
Active Layer
(TPB)
0.3
0
0.3
2e-11
0
2e-11
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Cathode
Diffusion
Layer
0.35
2e-10

Current Collectors
(Interconnectors)
0
0
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Tortuosity
Specific Heat (J/kgK)
Thermal Conductivity
(W/mK)
Specific Area (1/m)

10
450
11

10
450
11

550
2.7

10
430
6

10
430
6

550
20

1.08e+05

1.03e+05

-

2.6e+06

1.08e+05

-

The electrical conductivity of the current collectors have been determined by comparing the database for
stainless steel of the FLUENT Fuel Cells module and [6]. After the comparement, it is decided to use the
value of the FLUENT database.

4. INPUT PARAMETERS AND BOUNDARY CONDITIONS
In this study, four kinds of boundary conditions have been applied. First of all, wall boundary condition is
used to seperate the solid and fluid bodies and to limit the solution space of FLUENT. The top and the bottom
walls of the cell are different from the other walls since the external circuit connected to these surfaces. The
potential of the anode terminal wall is set to zero and te cathode terminal wall is set to operating cell voltage.
All the walls are assumed to be adiabatic. Then mass flow inlet boundary conditions have been applied to the
inlets and pressure outlet boundary conditions have been applied to the outlets as the atmospherical pressure,
1 atm. Finally, for the co- and the counter flows, a symmetry boundary condition has been applied. Table IV
shows the necessary values for boundary conditions.
Table IV. Modeling parameters and operating conditions
Anode
Cathode
[-] ref (mol/m3)
10.78
2.38
Concentration Dependence
0.5
0.5
Transfer Coefficient
0.5
1
Inlet Temperature (K)
1073
1073
Inlet Mass Fractions
0.95 H 2
0.233 O 2
0.05 H 2 O
Inlet Flow Rates (kg/s)
2e-08
8e-07
Open Circuit Voltage, OCV (V)
1.1
Operating Pressure (Pa)
101325
Cell Temperature (K)
1073

5. SOLUTION METHOD AND ASSUMPTIONS
As mentioned earlier, finite volumes method with FLUENT 15.0 commercial code has been used with the
add-on Fuel Cells Module. Pressure based solver has been used. In this study, convergence criteria is set to
1x104 for the continuity, and the x, y, and z components of the velocity and 1x108 for everything else.
SIMPLE (Semi Implict Method for Pressure Linked Equation) scheme has been used for the pressure based
solver. Second Order scheme has been used for the pressure and second order upwind has been used for all
the others. This may extend the convergence time but gives the most reliable results. Relaxation factors have
been used as default fuel cells module factors. Assumptions made are as follows; SOFC works in steady-state
condition, reactants act as ideal gases, flow is laminar, cell is isotropic, conductivities do not change with the
temperature.

6. RESULTS AND DISCUSSION
Firstly, the results for the co-flow arrangement has been obtained by using CFD codes and compared with the
experimental results from the literature [1].
As seen in the Fig. 2, the CFD model results of the co-flow arrengement agree reasonably with the
experimental results. From here, one can say that the other results from the cell (i.e. species concentrations,
temperature etc.) will agree as well as the polarization curve. Other flow arrengements can be seen on the Fig.
3 and it is shown that the results do not vary greatly.
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1,1

Voltage (V)

0,825
0,55

Experiment

0,275

CFD Model

0

0

0,325

0,65

0,975

1,3

Current Density (A/cm^2)
Fig. 2. The Polarization curve of the co-flow arrangement
1

Voltage (V)

0,9

Co-Flow

0,8
Counter
Flow

0,7
0,6

Cross
Flow

0,5
0,4

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6
0,7
0,8
0,9
Current Density (A/cm^2)

1

1,1

1,2

1,3

Fig. 3. Comparison of the polarization curves for three different flow arrangements

6.1. Temperature Distribution
All of the countours have been taken from the operating voltage of 0.7 V using CFD-Post 15.0. As seen on
Fig.4, the temperature of the co-flow arrengement increases with the flow, in the flow direction; and at the
outlets, reaches the highest value. The increase in the anode side is faster than the cathode side because the
flow rate in the cathode is higher than the anode. On the other hand, the temperature of the counter flow
arrengement starts to increase on the both sides at the inlets and reaches the highest value to the middle of the
geometry. Then, the temperature starts to decrease along the both sides of the cell. For the cross flow
arrengment, the temperature increases to the outlets and reaches the highest value at the corner of the cell,
where the outlets of the both sides meet.
Max. Temperature (K)

1395
1390
1385
1380
1375
1370
1365

1

2

3

Flow Configurations
Fig. 4. Global temperature distribution, co-flow

Fig. 5. Maximum temperatures, 1 co-, 2 counter, 3 cross flows

The countour in the Fig. 6 has been taken from the symmetry plane. It is seen that the temperature increase is
higher closer to the electrolyte surface since the chemical reactions take place in the electrodes. And as
mentioned earlier, the temperature increase in the cathode side is slower compared to the anode side because
of the higher flow rate.
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Fig. 6. Temperature distribution on the symmetry plane, co-flow

6.2. Velocities of the Gases

Max. Velocity (m/s)

Fig. 7 shows the velocity distribution along the channel on the symmetry plane. It is seen that the velocity of
the air channel is higher than the fuel channel because of the higher flow rate. It is also seen that, like the
temperature distribution, the velocity of the co-flow increases along the flow and reaches the maximum value
at the outlets. But the velocity of the counter flow reaches the maximum value to the middle section of the
channel and then starts to decrease to the outlets. The reason of this increase and decrease is related to the
temperature. Also, in the air channel, reduction of O 2 takes place which means O 2 is being consumed. This
may also decrease the velocity.

Fig. 7. Velocity profile on the symmetry plane, co-flow

2,8
2,7
2,6
2,5
2,4

1

2

Flow Configurations

3

Fig. 8. Max. velocities, 1 co-, 2 counter, 3 cross flows

6.3. Species Distributions
Fig. 9 shows the hydrogen distribution. As seen on the symmetry plane, hydrogen mole fraction decreases
with the flow and the highest decrease rate takes place closer to the electrolyte surface. The reason of this is
the reactions occur more, closer to the electrolyte surface where the hydrogen is consumed and the water
vapor is generated. From the Fig. 10, it is also observed that the fuel utilization for the co- flow is ~57%,
which is the same with the counter flow and for the cross flow, it is ~63%, as calculated from the following
equation;
𝑈𝑈𝑓𝑓 =

𝑦𝑦𝐻𝐻2 ,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝐻𝐻2 ,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

(23)

𝑦𝑦𝐻𝐻2 ,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

Fig. 9. Hydrogen distribution of the co-flow
on the symmtry plane

Fig. 10. Hydrogen distribution 0.001 mm away
from the electrolyte surface, anode side, co-flow

Fig. 10 shows the hydrogen distribution for the co-flow. It is clearly seen that the fraction of hydrogen
decreases along the flow and it can be seen that the distribution is uneven. The reason of this is the channels
and the ribs of the current collector. The higher hydrogen fraction is on the channels while the lower fraction
is on the ribs. The reason of this difference is the short diffusion distance in the channel sections compared to
the rib sections.
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6.4. Current Density Distributions

Max. Current Density
(A/m^2)

From the given current density distributions on Fig.11, it is seen that the current density distribution is
uneven. It is because the electrons travel using the shortest path in solid. This explains the zero current
density in the channel sections. From the Fig.13, one can see that the highest current density is at the contact
surfaces of the ribs and the electrodes; and to the middle of the channels and the ribs, current density
decreases, which satisfies the fact, electrons travel from the shortest path. It also can be seen that the current
density of the cathodic active area is much larger than the anodic active area, because the active surface area
of the cathodic active area is twenty times larger than the anodic active area. This results to a bigger overpotential for cathode even with the same thickness of anode, therefore results to a higher ohmic heat
generation. This uneven and high current density distribution affects the fuel cell’s life in a negative way. The
scales on the Fig.11 and Fig.13 have been changed to observe the distributions better. The original values can
be seen on the Fig.12.
410000
390000
370000
350000
330000

1

2

3

Flow Configurations
Fig. 11. Global current density distribution, co-flow

Fig. 12. Max. Current densities, 1 co-, 2 counter, 3 cross flows

Fig. 13. Current density distribution of co-flow arrengment, 20 mm from the inlet

Max. Current Density
(A/m^2)

From the Fig.14, the distribution in the co-flow decreases along the way in regard to hydrogen consumption.
In the counter flow, at the outlets of the air channels, hydrogen level is is the highest and vice versa. This
leads to a more even distribution but because of the lower temperature, overall current density is lower. In
Fig.14 and 16, it is easier to see the high electron transfers at the corners of the ribs and lower to the midchannels and ribs.

Fig. 14. Current density distribution at the middle
section of the cathodic active area, co-flow

240000
230000
220000
210000
200000

1

2
Flow Configurations

3

Fig. 15. Max. Current densities for anodic active area,
1 co-, 2 counter, 3 cross flows
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425000
400000
375000
350000
325000

1

2

3

Flow Configurations
Fig. 16. Current density distribution at the middle
section of the cathodic active area, co-flow

Fig. 17. Max. Current densities for cathodic active area,
1 co-, 2 counter, 3 cross flows

7. CONCLUSIONS
In this study, a model of an SOFC has been discussed with three different flow arrangements. The developed
models are in acceptable agreement with the experimental data. In this light, the temperature distribution,
hydrogen distribution, the velocity profiles and the current density distributions have been presented. Because
of uneven distributions of temperature and the current density, the cell can get harmed (i.e. thermal stress
cracks). It is seen that the temperature can be modified with different flow arrangements, hence the different
flow types can be used to decrease the thermal stresses along the cell which can provide a longer life to the
cell.

REFERENCES
[1] Zhang Z, Yue D, He C, Ye S, Wang W, Yuan J, Three-Dimensional CFD Modeling Of Transport Phenomena In
Anode-Supported Planar SOFCs, Heat and Mass Transfer, 50; 1575-1586, 2014.
[2] Taroco H. A., Santos J. A. F., Domingues R. Z., Matencio T., Ceramic Materials for Solid Oxide Fuel Cells, Advances
in Ceramics - Synthesis and Characterization, Processing and Specific Applications, InTech, 2011.
[3] Milewski J, Swirski K, Santarelli M, Leone P, Advanced Methods of Solid Oxide Fuel Cell Modeling, Springer, 2011.
[4] Andersson M, Yuan J, Sunden B, SOFC Modeling Considering Electrochemical Reactions At The Active Three Phase
Boundaries, International Journal Of Heat And Mass Transfer, 55; 773-788, 2012.
[5] Iranzo A, Muñoz M, Rosa F, Pino J, Numerical Model For The Performance Prediction Of A PEM Fuel Cell. Model
Results And Experimantal Validation, International Journal of Hydrogen Energy, 35; 11533-11550, 2010.
[6] Yang Z.G., Stevenson J.W., Paxton D.M., Singh P, Weil K.S., Materials Properties Database For Selection Of HighTemperature Alloys And Concepts Of Alloy Design For SOFC Applications, United States. Department of Energy, 2002.
[7] ANSYS FLUENT 15.0, Fuel Cells Module Manual, 2013.
[8] ANSYS ICEM-CFD 15.0, User Manual, 2013.

2815

Suggested Errors and Solution Suggestions on Products Produced
with Ergiyic Cumulus Modeling
I. Yavuz1, A.F. Yuran2, * , M.E. Cakir2
1

Department of Automotive Engineering, Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkiye
Department of Biomedical Engineering, Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkiye

2

Abstract
The Fused Deposition Modelling (FDM) is a rapid prototyping technology that allows the production of
parts by melting the thermoplastic filament and then pouring it in layers. FDM is the most commonly
used and cost-effective technology in low-cost 3D printers. Although this technology is widely used, the
products yet to be produced are not perfect. Especially during manufacturing, various faults are
encountered. Faults in prototype production make the products unusable, increasing production costs
and time-consuming. In this study, macro-level errors in products produced with 3D printers using FDM
technology were investigated. Standard specimens were produced in order to observe product faults.
Errors that can affect the functions of the products are classified as a result of the study. In the study;
three basic error groups have been identified, namely thermal faults, hollow structures and surface faults.
The mechanisms of these faults have been examined and introduced together with examples of
production. As a result, we propose solutions to reduce product faults.

Keywords: 3D Printing, Fused Deposition Modelling, Product Faults.

1. GİRİŞ
3D yazıcılar dünya çapında üretim teknolojileri açısından önemli bir inovasyon kaynağı haline gelmiştir.
Eklemeli imalat (Additive Manufacturing) olarak da bilinen bu yeni teknoloji; “ürünün 3D dijital model
verilerini kullanarak, çeşitli malzemelerin birbirine yapıştırılarak ve hatta çoğunlukla malzemelerin katmanlar
halinde birbirine eklenerek istenen nesnelerin üretilmesi süreci” olarak tanımlanmaktadır [1]. Farklı üretim
teknolojilerini barındıran çok sayıda ticari 3D yazıcı sistemi bulunmaktadır. Selective Laser Sintering (SLS),
Direct Metal Deposition (DMD), Stereolitography (SLA) ve bu çalışmanın konusu olan Fused Deposition
Modelling (FDM) 3D yazıcılar en sık kullanılan 3D yazıcı teknolojileridir. Farklı teknolojiler ile çalışan 3D
yazıcılar bulunsa da hepsi temel olarak aynı algoritmayı kullanarak üretim yapmaktadır. Üretim
teknolojilerinin arasında iki temel fark vardır; katmanların üretilmesi sırasında kullanılan teknoloji ve
kullandıkları hammadde yelpazesidir. Bunun dışında Şekil 1.’de gösterildiği gibi üretim süreci ve bu süreçte
kullanılan temel yaklaşımlar aynı kalmaktadır. Hepsinde de ortak olarak üretilecek olan nesnenin bilgisayar
destekli tasarım (Computer Aided Design) programları yardımıyla 3D dijital modeli oluşturulur. Daha sonra
3D model STL (STereoLithography) formatına dönüştürülür. Elde edilen STL dosyasından dilimleme
yazılımları yardımıyla katmanlara ayrılır. Her bir katmana ait geometrik veriler G-Code dosyası ile 3D
yazıcıya aktarılır ve üretim yapılır.
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Şekil 1. 3D yazıcılar ile üretim süreci

FDM 3D yazıcılarda fonksiyonel prototiplerin üretilebilmesi için çoğunlukla termoplastikler hammadde
olarak kullanılmaktadır. PLA, ABS ve Nylon istenen çaplarda tel hale getirilerek FDM yazıcılarda hammadde
olarak kullanılabilmektedir. Tel haldeki hammaddeler filament olarak bilinmektedir. Şekil 2.’de görüldüğü
üzere filament, nozzle olarak adlandırılan bölgeye yönlendirilir. Nozzle, termoplastiğin işleme
parametrelerine uygun sıcaklığa getirilir ve filament bu bölgede yarı sıvı olacak halde ergitilir. Ortamın
sıcaklığı dökülen filamentin ergime sıcaklığından çok daha az olduğu için malzeme nozzle’dan ayrıldıktan
sonra hızla katılaşır. Yarı sıvı filament 3D dijital modele ait kesitlere uygun olarak uygun bölgelere dökülür.
Ergitilen filamentin istenen bölgeye dökülebilmesi için sistemin tablası veya nozzle bölgesi hareketli olarak
tasarlanmıştır. Üretilecek olan parçanın kesitinin bir katmanı örüldükten sonra bir üst katman örülmeye
başlar. Katmanların tamamı örüldüğünde 3D model üretilmiş olur. Parçanın geleneksel üretim yöntemlerinin
aksine, katmanlar halinde eklenerek üretilmesi ürün geometrisinin çok daha karmaşık yapıda
tasarlanabilmesine olanak sağlar.

Filament

Extruder
Nozzle
Katmanlar
Baskı Tablası

Şekil 2. FDM Üretim Süreci

FDM 3D yazıcı teknolojileri ilk çıktığı günden bu yana hızla gelişmektedir. Hem ticari hem de RepRap gibi
açık kaynaklı projeler ile FDM üretim süreci her geçen gün daha iyi hale getirilmektedir [2]. Üretim sürecinin
iyileştirilmesi ile FDM ile üretilen ürünlerin; daha sağlam, daha hafif ve istenen toleranslara sahip olması
amaçlanmaktadır. Üretim sürecinde karşılaşılan hatalar ve üretim parametrelerinin doğru seçilmemesi
bilgisayar ortamındaki model ile üretilen model arasında farklılıklar olmasına da sebebiyet verebilmektedir.
Her ne kadar FDM teknolojisi hızla gelişiyor olsa da FDM ile üretilen ürünlerde çeşitli sorunlar ve ürün
hatalarıyla hala karşılaşılmaktadır. Üretilen modelin yüzey özelliklerinin daha iyi hale getirilmesi, mekanik
özelliklerinin iyileştirilmesi ve farklı hammaddeler ile üretilen ürünlerin performansları ile ilgili çalışmalar
literatürde önemli bir yer tutmaktadır [3,4,5,6].

FDM 3D yazıcılar ile üretilen ürünlerdeki hatalar genellikle üretilen ürünlerin yüzey pürüzlülüğünün ve
mekanik özelliklerinin, yazıcıların üretim parametreleriyle ilişkilendirilmiştir. FDM 3D yazıcılarda üretilen
ürünlerin kalitesinin artırılabilmesi için optimum üretim parametrelerinin belirlenmesi ve kullanılması önem
arz etmektedir. Üretim parametreleri üretilen ürünün kalitesine doğrudan etki etmektedir [7].
FDM 3D yazıcıda üretilen ürünlerin yüzey pürüzlülüğü ürünün kalitesini ortaya koyan önemli bir veridir.
ABS filament kullanılarak yapılan bir çalışmada üretim sırasında dökülen her bir katmanın dökülme hızı ve
katman kalınlıklarının yüzey pürüzlülüğüne doğrudan etki ettiği ortaya koyulmuştur [8].
FDM 3D yazıcılar ile yapılan üretimlerde filamentin ergitilme sıcaklığı yüzey kalitesini önemli ölçüde
etkilemektedir. ABS 400 filament ile 265-285 °C sıcaklıkta yapılan üretimlerde yüzey pürüzlülüğünün 5.83
µm olduğu bulunmuştur [9].
Filament çapı, ekstrüzyon hızı ve üretim hızı FDM ile üretilen parçaların ölçüsel hassasiyetine ve
toleranslarına doğrudan etkilemektedir. Extrüzyon hızı ve üretim hızının ürün toleranslarına etksinin daha çok
olduğu bilinmektedir [10].
FDM 3D yazıcı ile yapılan üretim süreci çeşitli ısı transferi problemlerini de beraberinde getirmektedir.
Nozzle – filament arasında, katmanların kendi arasında, alt tabla – ürün arasında ve ortam ile ürün arasında
sürekli bir ısı transferi söz konusudur. Üretim sürecindeki ısı transferi mekanizmalarının üretilen parçanın
kalitesine etkisi olabileceği önerilmiştir [11].
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FDM 3D yazıcılarda sık kullanılan ürünleri yeniden tasarlayarak üretmek mümkündür. Ancak ortaya çıkan
ürünün yeterli dayanımı sağlaması gerekmektedir. Örneğin FDM 3D yazıcı ile daha dayanıklı ve hafif gözlük
çerçevesi üretmek mümkündür. Bir çalışmada ABS ve PLA filamentler ile üretilen gözlük çerçeveleri
mekanik testlere tabi tutulmuştur ABS filament ile üretilen ürünlerin mekanik olarak daha dayanıklı olduğu
ortaya koyulmuştur [12].
Aynı teknoloji kullanılmasına rağmen kullanılan hammadde ürün kalitesini etkilemektedir. Bunun ötesinde
farklı teknikleri kullanan hızlı prototipleme teknolojileri ile üretilen ürünlerde farklı hatalar da
gözlemlenebilmektedir. Yapılan bir çalışmada hızlı prototipleme teknolojilerine dair ayrıntılı bir
değerlendirmeden sonra FDM ile yapılan üretimlerin diğer teknolojilere göre daha zayıf olduğu öne
sürülmüştür. FDM üretim sürecinin yavaş ve yüzey kalitesinin kötü olduğunu, model ve üretilen ürün
arasında farkların oluşabileceğini, üretimin sadece termoplastiklerle yapılabilmesinin teknolojinin zayıf
yönleri olduğu bilinmektedir. FDM yazıcıların daha etkin kullanılabilmesi için işlem hızını artıracak, yüzey
kalitesini iyileştirecek ve ürün hatalarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması gerekmektedir [13].
Yazıcıların yanı sıra kullanılan 3D model ve yazılımlardan kaynaklanan sebeplerle de ürünler hatalı
üretilebilmektedir. CAD Dosyalarından elde edilen model STL formatına dönüştürülürken çeşitli kayıplar
meydana gelebilmektedir. Bu anlamda düşünüldüğünde geometrik doğruluğu koruyarak üretim yapabilmek
için STL dosyalarının onarım yöntemleri önem kazanmaktadır [14].
Literatürde yapılan çalışmalar çoğunlukla üretilen ürünlerin yüzey pürüzlülüğü ve mekanik özellikleri ile
ilgilidir [15]. Bununla birlikte yazıcı parametrelerinin ürüne olan etkisi üzerine yapılan çalışmalar da oldukça
fazladır [16]. Ürünlerin mekanik özellikleri ve yüzey kaliteleri önem arz etmekle beraber ürünlerin
fonksiyonel özellikleri de önemlidir. FDM 3D yazıcılar ile üretim yapılırken ürünün fonksiyonel özelliklerini
etkileyecek sorunlarla sık sık karşılaşılmaktadır. Üretim sırasında termal etkiler nedeniyle üründe çarpılmalar
ve geometrik doğruluktan sapmalar meydana gelmektedir. Benzer şekilde 3D yazıcının donanım özellikleri
ile ilgili sebepler ile ilgili olarak 3D dijital model ile üretilen ürün arasında makro düzeyde farklılıklar ortaya
çıkabilmektedir. Bu tür ürün hataları düşük maliyetli yazıcılarda sık karşılaşılmakla beraber yüksek maliyetli
ticari yazıcılarda da önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmanın amacı ürün hatalarına yeni bir bakış açısıyla yaklaşarak; 3D FDM yazıcılarla yapılan üretim
sırasında ürünü geometrik ve fonksiyonel olarak kullanılamaz hale getiren hataları değerlendirmektir. FDM
3D yazıcılar ile üretilen ürünlerde karşılaşılan hataların; termal hatalar, boşluklu yapılar ve yüzey hataları ile
ilgili olmak üzere üç temel mekanizma ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Ürün hatalarında dair bir
sınıflandırma yapılmıştır ve ürün hataları üretim örnekleriyle birlikte tanıtılmıştır. Aynı zamanda bu hataların
giderilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalara dair öneriler sunulmuştur.

2. MATERYAL METOT
FDM 3D yazıcılardaki ürün hatalarının gözlemlenmesi için kullanılan donanım ve yazılımlar ayrı başlıklar
halinde ayrıntılı bir şekilde tanıtılacaktır. İlk bölümde ürünlerin modellenmesi ve katman verilerinin elde
edilmesi sırasında kullanılan yöntemlere yer verilecektir. Daha sonra yöntemlerin uygulandığı yazılımlar
incelenecektir. Üretim için delta tipi ticari bir FDM 3D yazıcı kullanılmıştır. Çalışmada termoplastik PLA
filamentler hammadde olarak kullanılmıştır. Ürünlere ait 3D dijital modellerin oluşturulması için 3D CAD
yazılımları kullanılmıştır. 3D dijital modellerin katman verilerinin yani G-Code bilgilerinin alınabilmesi için
Repetier dilimleme programları kullanılmıştır.

2.1. 3D Model, STL ve G-Code
3D yazıcılar ile üretim yapabilmek için öncelikle üretilecek ürüne ait 3D dijital modelin oluşturulması
gerekmektedir. Daha sonra bu model STL formatına dönüştürülerek modelin mesh yapısı oluşturulur. STL, 3
boyutlu bir nesnenin düzenini açıklayan veriler içeren bir dosya formatıdır. STL ‘in açılımı
STereoLithography şeklindedir ancak bazı kaynaklarda “Standard Triangle Language” veya “Standard
Tessellation Language” şeklinde kullanılmıştır [17]. STL formatı yazılım açısından bakıldığında, 3d
prototipleme için en iyi iş akışını sağlayan tek ve en önemli ögedir. Şekil 3.’te görüldüğü gibi STL dosya
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formatı binlerce hatta milyonlarca üçgenler kullanarak söz konusu katı modelin yüzey geometrisini yeniden
oluşturur.

Şekil 3. STL modeler ve ağ yapısı

Basit bir model yüzeyi için birkaç üçgen yeterliyken, yüksek çözünürlüklü modeller için çok daha fazla üçgen
gereklidir. Model yüzeyindeki üçgenleri arttırmak çözünürlüğü, kaliteyi ve detayı arttırmaya yarar ancak bu
durum dosya boyutlarının da çok fazla olmasına sebebiyet vermektedir. Çalışmada üretilen ürünlerin 3D
dijital modelleri SolidWorks bilgisayar destekli tasarım programında modellenmiş ve yine STL modelleri bu
yazılım ile elde edilmiştir. STL modeller oluşturulurken parça kalitesini artırmak için maksimum sayıda
üçgenler tercih edilmiştir.
3D yazıcılardan çıktı alabilmek için STL dosyaları tek başına yeterli değildir. 3D yazıcıdan çıktı alabilmek
için STL verilerinin G-Code’a dönüştürülmesi gerekmektedir. G-Code’ları birçok çeşidi olan nümerik kontrol
amaçlı kullanılan bir programlama dilidir. FDM 3D yazıcı ile üretim sırasında nozzle’ı ilgili koordinatlara
hareket ettirecek olan motorların kontrolü için G-Code’lar kullanılır. STL modellerin G-Code’larını
üretebilmek için dilimleyici (Slicer) adı verilen yazılımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Dilimleyici yazılımlar
verilen parametreler doğrultusunda 3D modeli kesitler halinde işler ve her katmanın verisini G-Code olarak
üretir. Çalışmada üretilen ürünlerin G-Code’larının elde edilebilmesi için Repetier dilimleyici yazılımından
faydalanılmıştır.

2.2. 3D Yazıcı ve Filamentler
3D FDM yazıcıların sık kullanılan; Kartezyen, Delta ve Core XY olmak üzere üç farklı türü bulunmaktadır.
Bu üç türün birbirinden farkı sistemde kullanılan hareketli yapılar ile ilgilidir. Kartezyen FDM yazıcılarda
genellikle baskının yapıldığı platform hareketlidir. Şekil 4.’te görüldüğü gibi bu yazıcıların iskeletleri çelik
çubuklardan veya profillerden oluşurlar X ve Y eksenindeki hareketler kayışlar yardımıyla sağlanırken, Z
eksenindeki hareket vidalı miller kullanılarak kontrol edilir. Delta FDM yazıcılarda temel farklılık; dikey Z
eksenindeki hareketi sağlamak için üç yerden birer step motor ile tahrik edilmesidir. Bu yazıcıların Delta
olarak isimlendirilmesinin sebebi delta yazıcıların üçgen biçiminde olan şekillerinden kaynaklanmaktadır.
Core XY mantığıyla çalışan üç boyutlu yazıcılarda X ve Y ekseni hareketi kayış kasnaklar yardımıyla
gerçekleşmektedir. Burada ergitmenin yapıldığı kafa XY koordinat sistemine bağlanmıştır. Z ekseni hareketi
tablaya verilmiştir. Tabla vidalı miller aracılığıyla step motorlar ile kontrol edilmektedir.
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Şekil 4. Delta 3D FDM Yazıcı

Bu çalışmada bir adet Delta tipi FDM yazıcı kullanılarak üretimler yapılmıştır. Çalışmada kullanılan Delta
tipi FDM yazıcı ticari bir marka olan Mass Portal Phraoh ED Şekil 4.’te görülmektedir. Bu yazıcı ile
maksimum 20 cm çapında ve 20 cm yüksekliğinde ürünler üretilebilmektedir. 0,05 ile 0,82 mm’lik katman
kalınlığı seçeneği ise üretime göre ayarlanabilmektedir. Aynı zamanda otomatik kalibrasyon ve özel
kaplamalı ısıtmalı cam tabla ile 110 °C’ye kadar tabla ısıtması sağlanabilmektedir. Yazıcının çalışma
parametreleri ve çalışma sırasında üretilen ürünlerde kullanılan parametreler Tablo 1.’de verilmiştir.

Parametre
Baskı Hızı
Boşta Hareket
Nozzle Max.
Nozzle Çapı
Tabla Sıcaklığı
Filament
Filament Çapı

Yazıcının Limitleri
30 mm/s – 300
30 mm/s – 400
Max. 300 °C
0.4 – 1 mm
Max. 110° C
PLA, ABS, PET, PVA,
1.75 mm / 3.00 mm

Çalışmada Kullanılan
80 – 200 mm/s
300 mm/s
180 - 270 °C
0.4 mm
0 - 80 °C
PLA
1.75 mm

Tablo 1.

Yapılan üretimlerin tamamında PLA filamentler kullanılmıştır. PLA (Polilaktik Asit) literatürde sık
kullanılan üç boyutlu yazıcı malzemelerinden biridir. Bu malzemenin tercih etmesinin başlıca sebebi düşük
sıcaklıklarda eriyebilmesi ve üretim sürecinde kolay çalışılabilir olmasıdır. PLA malzemesi ile üretim
yapılırken çarpılma ihtimali çok daha düşüktür. Bundan dolayı da ısıtıcı tabla kullanılmasını zorunlu hale
getirmemektedir. PLA, literatürde çalışmalarda sık kullanılan diğer bir malzeme olan ABS’den farklı olarak
petrolden değil de nişasta içeren ürünlerden elde edilmektedir. PLA malzemesinin negatif özellikleri ise ABS
malzemesinden çok daha düşük dayanıma sahip olmasıdır. PLA malzemesinin yüksek sıcaklıklara dayanımı
ABS malzemesine göre oldukça düşüktür. Yapılan çalışmanın amacı ürünlerin fonksiyonel özelliklerini
etkileyen makro düzeydeki hatalar ile ilgili olduğu ABS malzemeler üzerinde çalışma gerçekleştirilmemiştir.
Ancak benzer hataların ABS malzemeler ile üretilen ürünler için de geçerli olabileceği düşünülmektedir.
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2.3. Model Üretimi ve Parametreler
Ürün hatalarının daha net görselleştirilebilmesi için 30mm x 30mm x 20mm boyutlarında içinde 15 mm
çapında delik olan numuneler kullanılmıştır. Şekil 5A.’da görüldüğü gibi numuneler SolidWorks 2016
bilgisayar destekli tasarım programında çizilmiş ve Şekil 5B.’de görüldüğü gibi STL formatına
dönüştürülmüştür. STL formatına dönüşüm esnasında oluşabilecek kayıpları azaltabilmek için mümkün olan
en yüksek kalitede aktarılmıştır. STL formatına dönüştürülen 3D modeller 184 üçgenden oluşmuştur. STL
dosyaları Simplify3D yazılımında G koduna dönüştürülmüş ve Şekil 5C.’de görüldüğü gibi üretimler
yapılmıştır.

A

B

C

Şekil 5 A. 3D model, B. STL, C. Ürün örnek

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada FDM 3D yazıcılar ile üretilen ürünlerde sık karşılaşılan hataların genel bir değerlendirmesi
yapılmıştır. 3D FDM yazıcılar ile üretilen ürünlerde oluşan hatalar üç ana başlıkta sınıflandırılabilir: Termal
etki hataları, Boşluklu yapılar, Yüzey hataları.
Bu bölümde üretimler sırasında tespit edilen ürün hataları üretim örnekleriyle birlikte sunulacaktır. Bunun
yanı sıra bu hatalara sebebiyet veren durumlar ve yazıcının hangi alt sistemiyle ilişkili olduğuna dair elde
edilen bulgular verilecektir.

3.1. Termal Etki Hataları
3D FDM yazıcılar katmanları üretirken katı haldeki filamenti yüksek sıcaklıklarda ergiterek üretim yapar.
PLA Filament 200 °C civarında ergitilir, katmanlar dökülür ve oda sıcaklığına kadar soğutulur. Bu süreçteki
sıcaklık değişimleri termal etkiler oluşturur ve üretilen ürünlerde termal etkilerden dolayı hatalar oluşabilir.
3D FDM yazıcılar üretimlerini katmanlar halinde yaparlar. Her bir katmanın kalitesi bir altındaki katmanın
başarılı üretimine dayanır. Tüm katmanların üretimi başarıyla tamamlandığında istenen 3D model üretilmiş
olur. Ancak son ürünün dayanıklı ve hatasız olması için her katmanın diğer katmanlarla güçlü bir şekilde
adezyonu gereklidir. Eğer katmanların adezyonu yeterli değilse ürünün bazı bölgelerinde ayrılmalar meydana
gelir. Özellikle ilk katmanın baskı tablasıyla iyi şekilde adezyonu sağlanmalıdır. Eğer yeterli adezyon
sağlanamazsa ilk katmanlarda yapısal sorunlar gözlemlenir.
Şekil 6A. ‘da görülen örnekte baskı tablasına ısıtma uygulanmamıştır ve bu nedenle ilk katmanların yeterli
adezyonu sağlanamamıştır. Bu davranış özellikle ABS gibi yüksek sıcaklıkta işlenen filamentleri kullanırken
ve çok büyük veya uzun parçalar üretilirken yaygın olarak karşılaşılır. Parçadaki bu deformasyonların sebebi
plastiklerin soğudukça büzülmeye eğimli olmasıdır. Örneğin 230 °C’de ABS filament ile üretilen bir parça
oda sıcaklığına soğutulduğunda %1 – 2 oranında büzülecektir. Büyük parçalar için %1’lik bir büzülme bile
birkaç milimetre boyut değişikliği anlamına gelir. Parçanın üretimi süresince üretilen katmanlar ilk anda
istenen kalitede ve boyutlarda iken zamanla soğudukça büzülmeye başlayacaktır. Her bir katman bu şekilde
zamanla büzüldükçe parçada çarpılmalar ve deformasyonlar artacaktır. Hatta bir zaman sonra parça baskı
tablasına tutunamayacak duruma gelecektir.
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A

B

Şekil 6 A., B.

Şekil 6B.’de görüldüğü gibi 3D FDM yazıcılar ile boyutları büyük parçalar üretilirken ilk katmanlar baskı
tablasına yeterli bir şekilde yapışmasına rağmen ilerleyen katmanlarda parçanın kıvrılmaya ve deforme
olmaya başlaması görülebilir. Özellikle üst katmanlarında kıvrılmalar ve çarpılmalar gözleniyorsa bu
problem genellikle filamentin yüksek sıcaklıkta ekstrüzyonu ile ilgilidir. Yüksek sıcaklıkta ergitilen filament
yeterli hızda soğutulamıyorsa şeklini koruyamaz ve termal gerilmeler karşısında çarpılır. Üründeki bu hatayı
giderebilmek için katmanların şekil değiştirmesine fırsat vermeden hızlıca soğutulması gerekir. Şekil 6B’de
görülen ürünün üretimi sırasında baskı tablası 60 °C’de ve nozzle sıcaklığı 230 °C’de üretim yapılmıştır.
Kullanılan filamentin normal çalışma sıcaklığı 210 °C’dir. Bunun yanı sıra üretim esnasında soğutucu fanlar
kapatılmıştır. Bu nedenle ürünün orta ve üst katmanlarında yeterli adezyon sağlanamadığı için hatalar
meydana gelmiştir.

3.2. Boşluklu Yapılar

Şekil 7

3D yazıcıların en büyük dezavantajlarından biri baskı sürelerinin uzun olmasıdır. Üretilecek parça tam katı
olarak üretilirse baskı süresi oldukça uzun sürecektir. Ancak parçanın iç yapısı boşluklu olarak üretilirse hem
malzemeden hem de zamandan tasarruf edilebilir. Üretilen parçaların iç yapısının yarı boşluklu olması
parçanın mekanik özelliklerinden taviz vermeden baskı süresini azaltılmasını sağlayabilir. Örneğin 20 mm’lik
bir küp üretilirken küpün dış yüzeylerinden içeriye doğru üretilecek 5 katmanın tamamen dolu ve bu
katmanlardan sonraki bölgelerin belirlenen oranda boşluklu olarak üretilebilir. İç yapının boşluk oranı %30
olarak ayarlanırsa dış katmanlar haricindeki bölgelerde bulunan malzeme oranı %30 plastik, geri kalanı
boşluklardan oluşacaktır. Şekil 7.’de görüldüğü gibi bu yöntem ile malzeme ve zamandan tasarruf edilebildiği
gibi parametreler düzgün ayarlanmazsa üründe birtakım sorunlara sebebiyet verebilmektedir. 3D FDM ile
üretilen parçanın her bir katmanı dış kabuk ve boşluklu olan iç yapı dolgusunun bileşimi olarak üretilir. Dış
kabuğu oluşturan katman parçanın dış yüzeyinin dayanıklı ve hassas ölçülerde olmasını sağlar. Dış kabuğun
içinde kalan dolgu yapısı ise sadece dış kabuğu destekleyecek yoğunlukta üretilir. Dolayısıyla iç yapı dolgusu
esasen üretim hızını artıracak şekilde tasarlanır. Dış kabuk ve iç dolgunun üretimi sırasında farklı geometrik
desenler kullanılarak üretilir. Farklı geometrik desende üretilen bu iki yapının birbirine iyi bir şekilde
yapışması önemlidir. Eğer iç dolgu ile dış kabuk arasında boşluklar gözlemleniyorsa parça hatalı üretilmiştir.
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3.3. Yüzey Hataları
A

B

Şekil 8 A,B

3D FDM yazıcıların neredeyse tamamı açık döngü kontrol sistemi ile çalışmaktadır. Bu çeşit kontrol
sistemlerinde, sistemin mevcut durumuyla alakalı herhangi bir bilgi denetleyiciye gelmemektedir. Aynı
şekilde 3D yazıcının extruder’ının da konumuna dair bir geri dönüş olmamaktadır. Elektronik kontrol kartı
extruder’ı belirli bir konuma göndermek için komutu verir ancak o konuma gidip gitmediğine dair bir kontrol
birimi yoktur. Extruder’ı istediği konuma gitmesini engelleyecek bir engel ya da karşı bir kuvvet olmadığı
sürece herhangi bir sorun oluşmaz. Ancak 3D yazıcılarda mekanik olarak bir sorun oluştuğunda ve extruder
istenen konuma gidemediğinde yazıcının bunu tespit edebileceği bir sensör genellikle yoktur. 3D yazıcı
extruder’ın bu konum değişikliğini tespit edemeyeceği için herhangi bir sorun yokmuş gibi üretime devam
edecektir. Benzer sorunlar dışarıdan herhangi bir etken olmasa bile yazıcının mekanik aksamları nedeniyle de
oluşabilmektedir. Sonuç olarak üretilen parçada katmanların kayması ile Şekil 8A.’daki gibi hatalar
görülecektir.
3D baskı sırasında extruder baskı tablası üzerinde farklı konumlara hareket ederken boşta gezdiği anda
extrüzyon işlemi durdurulur ve üretime devam edileceği anda tekrar başlatılır. Düzenli extrüzyon gerektiği
durumlarda birçok extruder stabil çalışır ve istenen extrüzyonu sağlar. Ancak Şekil 8B.’de görüldüğü gibi
ekstrüzyonun durdurulup tekrar çalıştırılması sırasında bazı extruderlarda sapmalar oluşabilir. Özellikle
extrüzyonun tekrar başladığı anda gerektiğinden fazla malzemenin döküldüğü görülebilir. Bu durumda
üretilen parçanın dış yüzeyinde extrüzyonun tekrar başladığı anda çıkıntı ve taşmalar oluşabilir. Üretilen
parçanın dış kabuğu üretilirken extruder belirli bir noktadan kabuğu örer ve tekrar başladığı noktaya geri
dönerek kabuğun üretimini tamamlar. Bu aşamada nozzle’ın konumsal anlamda tam olarak başladığı noktaya
tekrar geri dönebilmesi ve ilk başladığı andaki extrüzyon miktarının bitiş noktasında da tam olarak eşit
değerde olması gerekir ki bu durum oldukça zor sağlanır. Dolayısıyla bu birleşim noktalarında da istenmeyen
çıkıntı ve taşmaların oluşması muhtemeldir.
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Abstract
This paper proposes a methodology to detection and classification of Power Quality (PQ) disturbances.
In this study, in order to determine the PQ disturbances, Random Forest (RF) and C4.5 decision tree are
used as a classifier through the use of feature extraction parameters in PQ disturbances based on
Discrete Wavelet Transform (DWT) in real data. Voltage signals (sag, swell, interruption, transient and
normal) used in this study has been recorded from real grids. The result of the analysis of the real data
processed with DWT and RF accuracy of %98.88, DWT and C4.5 accuracy of %95.83 shows the
superiority of this study. Based on results obtained in the experiment and simulation, it is recommended
that PQ distributions should be detected and classified by RF-method and calculation of energy of
voltage signals.

Keywords: Power Quality, Discrete Wavelet Transform, Random Forest, C4.5 decision tree.

1. GİRİŞ
Güç sistemleri arızalar ile karşılaştığında veya lineer olmayan yüklerin etkisinde kaldığında, şebekede saf
sinüs sinyalinden uzaklaşmaktadır. Bunun sonucunda endüstride fabrikaların çalışmasını olumsuz yönde
etkilemektedir. Ayrıca güç sistemlerindeki ekipmanların, mikrodenetleyici kontrollü güç elektroniği devreleri
ve yüksek teknoloji kullanan cihazların tahribatı gibi birçok soruna neden olmaktadır [1]. Güç kalitesi
bozulmaları, yüklerde arıza, kararsızlık ve kısa ömür gibi bazı problemleri meydana getirmektedir [2].
Güç kalitesinde meydana gelen olaylar, gerilimin genliğinde, frekansında veya sinyal üzerindeki herhangi bir
noktada bozulma olarak ortaya çıkmaktadır. Elektriksel güç kalitesini tanımlayan parametreler IEC 61000-430 standardında frekans değişimleri, kısa süreli gerilimde meydana gelen değişiklikler, yüksek ve düşük
gerilimler, harmonikler, fazlar arası gerilim dengesizliği ve gerilim dalgalanmaları olarak açıklanmaktadır.
Standartlar doğrultusunda güç sistemindeki bozulmaların analiz edilebilmesi için özellik vektörü
oluşturmada, literatürde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde genellikle Fourier Dönüşümü
(FD), Kısa Dönem Fourier Dönüşümü (KDFD), S- Dönüşümü (SD), Dalgacık Dönüşümü (DD), Hilbert
Huang Dönüşümü (HHD) ve Gabor Dönüşümü (GD) gibi bir dönüşüm yöntemleri ile zaman – frekans
dağılımını tespit etmeye dayalıdır. Bu dağılımlardan enerji, entropi ve çeşitli istatistiksel yöntemler
yardımıyla özgün işareti temsil eden ve veri boyutunu indirgeyen belirleyici özellikler çıkarmaya dayalıdır.
KDFD kullanılan yöntemlerde sabit bir pencere fonksiyonu kullanılmaktadır. Fakat KDFD büyük miktarda
*
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hesaplama gerektirmektedir[3]. S-Dönüşümü KDFD ve DD metotlarına benzer olarak zaman – frekans
analizi yöntemidir. Bu yöntemde Gaussian şeklinde özel bir pencere fonksiyonunun konumunu değiştirerek
frekans domeni analiz edilmektedir[4]. Güç kalitesi bozulmalarını belirlemede DD yöntemi ile özellik
çıkarım araçları kullanılmaktadır[5]. DD durağan olmayan sinyallerin analizlerinde kullanılmaktadır. Fakat
gürültü olan sinyallerde yöntemin performansı azalmaktadır. HHD lineer olamayan ve durağan olmayan
sinyallerin analizinde genişçe kullanımı vardır. İki ana bölümden oluşmaktadır. Empirical Mode
Decomposition (EMD) ve Hilbert Transform (HT) [6]. EMD’ de Intrinsic Mode Function (IMF) olarak
adlandırılan farklı frekans bileşenlerine ayrılırlar. EMD kullanılarak bileşenlerine ayrılan bu sinyaller HT ile
frekans, büyüklük ve faz büyüklükleri analiz edilebilir [7]. GD, KDFD yönteminin geliştirilmiş bir
fonksiyonudur. Giriş sinyali seçilecek olan bir zaman değişkeni ile oluşturulan pencere fonksiyonunun FD’si
alınarak elde edilen zaman – frekans analizi olarak ifade edilir. GD, Gaussian Pencere Fonksiyonu kullanılan
KDFD’NİN özel bir halidir [8].
Yapay Sinir Ağları (YSA) Sistemleri güç kalitesi olayları sınıflandırılması problemlerinde etkin bir metod
olarak kullanılmaktadır[9]. YSA sistemleri, kompleks özellik parametrelerine (frekans bileşenleri, dalga
şekilleri v.b.) bağlı sınıflandırma mimarisinde kullanılmaktadır [10].
Güç kalitesi olayları belirleme ve sınıflandırma çalışmalarında genellikle literatürde, laboratuvarlarda veya
bilgisayar programları yardımıyla veriler üretilmektedir. Bu şekilde yapılan çalışmalarda elde edilen veriler,
gerçekte kullanılan verilere göre daha saf ve düzgün olmaktadır. Bu çalışmada ise kullanılan veriler gerçek
işletmelerden mikrodenetleyici temelli çalışan devre yardımıyla, bir SD karta kaydedilerek elde edilmiştir.

2. DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ
Dalgacık Dönüşümü (DD) tekniği güç kalitesi olaylarının değerlendirilmesinde kullanılan güçlü bir araçtır
[10]. DD, FD’de olduğu gibi durağan ve durağan olmayan sinyallerin analizinde kullanılmaktadır [11]. DD’yi
FD’den ayıran en büyük özellik, FD’de frekans bilgisi elde edilirken DD’de elde edilen işaret hem frekans
hem de zaman bilgisi içermektedir[12]. Bunun sonucundan da frekansı zamanla değişen sistemlerin analizi ve
geçici durum analizleri oldukça hassas bir şekilde yapılabilmektedir. DD’nin önemli özelliklerinden biri de
düşük frekanslar için geniş, yüksek frekanslar için dar olacak şekilde değişen pencere boyutlarının olmasıdır.
Böylece, bütün frekans aralıklarında optimum zaman – frekans çözünürlüğü sağlanabilmektedir [13].
DD sürekli zamanda ve ayrık zamanda olmak üzere iki farklı şekilde incelenmektedir. Sürekli zamanda DD
hesaplamalarda bütün ölçekleri kullandığından ve sinyal ile ilgili birçok detay verdiğinden dalgacık
katsayılarının hesaplanması zor ve zaman alıcı olmaktadır. Ayrık Zamanda DD bütün ölçekler yerine ayrık
zaman aralıkları ve ölçekleri için dalgacık katsayıları hesaplanmaktadır. Böylece daha basit ve daha az
zamanda analizler yapılmaktadır. Bu nedenle Ayrık Dalgacık Dönüşümü (ADD) daha sık kullanılmaktadır
[14].

2.1. Perseval Teoremi
Perseval Teoremine göre, 1Ω değerindeki bir direnç üzerinden geçen akım ayrık bir f(n) sinyali olarak
düşünüldüğünde, direnç üzerinde harcanan enerji Frekans bölgesinde FD’nin spectrum katsayılarının
karelerinin toplamına eşittir.

1
N

∑
n

f ( n) = ∑ c k
2

2

(1)

k

Buradaki eşitlikte; N örnek sayısı ve c k Fourier Dönüşümün spectrum katsayılarını ifade etmektedir. Perseval
Teoremini ADD yöntemine uygulamak için denklem (1) yararlanılarak aşağıdaki eşitlik elde edilir.
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Böylece denklem(2)’den ADD ile bozuk sinyalin enerjisi elde edilebilir. Denklem (2)’de eşitliğin sağ
tarafındaki birinci terim, ayrıştırılmış sinyalin yaklaşık seviyesini, sonraki terim ise ayrıştırılmış sinyalin
ayrıntı seviyelerini belirtmektedir[15]. Güç kalitesi bozulmalarına ait özellik çıkarım işleminde, Bozuk
sinyalin ayrıntı seviyelerinin enerji dağılımını ifade eden ikinci terim kullanılacaktır.
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3. C 4.5 KARAR AĞAÇLARI
C4.5 algoritması J. Ross Quinlan tarafından önerilen popüler karar ağaç algoritmasıdır [16]. C4.5 Karar
ağaçları algoritması; sınıflandırma özelliklerine göre karar düğümleri (decision nodes) ve yaprak
düğümlerinden (leaf nodes) meydana gelen ağaç formunda bir model oluşturan sınıflandırma yöntemidir.
C4.5 ağacının ID3 ağacından farkı normalizasyon kullanmasıdır. C4.5 karar ağaçlarında yaygın olarak Bilgi
kazancı, Gain İndeksi ve Entropy kullanılmaktadır. Bu çalışmada; karar verme kıstası için bilgi kazancı
yöntemi kullanılmıştır.

4. RASTGELE ORMAN
Rastgele Orman (RO) sınıflandırma yöntemi, Leo Breiman tarafından geliştirilmiştir[17]. RO algortitması;
sınırlı veri boyutu, çok boyutlu özellik vektörleri ve karmaşık veri yapıları ile sağladığı avantajlar sayesinde
istatistiksel alanda kullanımı her geçen gün artmaktadır. RO yönteminde, Torbalama, rastgele özellik seçimi
ile birlikte ele alınır. RO’da Torbalama yöntemi tercih edilir. Torbalama işleminde rastgele özellik
kullanıldığından doğruluk artmaktadır. Ayrıca Torbalama işleminde, genelleştirilmiş hataların (Out-of-bag
(OOB)) hesaplanmaktadır[17]. Rastgele özellik seçiminde öncelik; gerçek veri setinden değiştirmeli olarak
yeni eğitim seti oluşturulur. Ardından, yeni eğitim setinden rastgele özellik seçimi kullanılarak bir ağaç
geliştirilir. Ağaç oluşturulduktan sonra giriş verisinin sınıflandırılmasıdır. Bu işlemde, RO, giriş verisini
ormandaki her bir ağaca yerleştirir. Belirlenen ağaçlar arasında oylama yapılır ve en çok oyu alan ağaç bir
sınıfa atanır [18].

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada 9 seviyeli enerji çıkarım yöntemi ile güç kalitesi olayları sınıflandırılmıştır. Elde edilen
sonuçlarda gerilim sinyallerinin x ekseni zamanı gösterirken, düşeyde y ekseni gerilim değerinin per unit
formda ifade etmektedir. Toplamda 10 peryot olarak alınan örnekler 200 milisaniye süre ile geliştirilen
şebeke izleme cihazı yardımıyla kaydedilmiş ve grafiği MATLAB programı ile çizilmiştir. Elektronik
uygulama devresi ile kaydedilen her bozulma işareti 9 seviye olarak Haar Wavelet filtresi ile ayrıştırılarak,
denklem (2) de ifade edilen Perseval’s Teoremi ile ayrıntı enerji seviyeleri elde edilmiştir.

5.1. Normal Gerilim Sinyali

a

b

Şekil 1. a. Normal sinüs sinyali, b. Normal sinüs işaretin 9 seviyeli enerji dağılımı

Güç kalitesi olaylarından herhangi bir olayın gerçekleşmediği zamanlarda kaydedilen normal sinyaller ve bu
sinyallere ait enerji dağılımları görülmektedir (Şekil – 1). Normal sinyaller diğer güç kalitesi olaylarına
referans alınarak sınıflandırma yapılmıştır.

5.2. Gerilim Çökmesi Sinyali

a

b
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Şekil 2. a. Gerilim Çökmesi sinyali, b. Gerilim Çökmesi işaretin 9 seviyeli enerji dağılımı

Güç sistemlerinde gerilimin genliğinde, yarım periyot ile 1 dakika arasında meydana gelen Kısa Süreli
Değişimler olarak adlandırılmaktadır. Gerilimin genliğinde meydana gelen %10 düşüş sonucu Gerilim
Çökmesi meydana gelmektedir. Şebekede oluşan gerilim çökmesi olayı sonucu P3, P4, P5 ve P7 enerji
seviyelerinde normal enerji seviyelerine göre düşüş meydana geldiği görülmektedir (Şekil – 2b).

5.3. Gerilim Yükselmesi Sinyali

a

b

Şekil 3. a. Gerilim Yükselmesi sinyali, b. Gerilim Yükselmesi işaretin 9 seviyeli enerji dağılımı

Şebeke gerilim sinyallerinin genliğinde kısa süreli %10 artış olmasıyla Gerilim Yükselmesi olayı meydana
gelmektedir (Şekil – 3.a). Meydana gelen gerilim yükselmesi olayında ise normal sinyal enerji seviyelerine
göre P3, P4, P5 ve P7 enerjilerinde bir artış olduğu gözlenmiştir.

5.4. Geçici Olaylar Gerilim Sinyali

a

b

Şekil 4. a. Geçici olaylar gerilim sinyali, b. Geçici olaylar işaretin 9 seviyeli enerji dağılımı

Darbe şeklindeki geçici olaylar 50 nanosaniye ile 1 milisaniye arasında sürebilmektedir ve anlık olarak
yüksek gerilim değerlerine ulaşabilmektedir. Özellikle Kondansatör anahtarlamasında ve harmonik
bozulmalarda meydana gelen geçici olayları (Şekil 4.a), P2, P3, P4, P5 ve P7 enerjilerinde bir değişim
göstermektedir. Özellikle P2 enerjisi yüksek değerlere çıktığı Şekil 4.b’ de görülmektedir.

5.5. Gerilim Kesintisi Sinyali

a

b

Şekil 5. a. Kesinti sinyali, b. Kesinti işaretin 9 seviyeli enerji dağılımı

Güç sistemi arızaları ve kontrol sistemlerinin yanlış çalışması sonucu meydana gelebilmektedir. Meydana
gelen bu kesintiler, 0,5 periyot ile 1 dakika arsında sürebilmektedir (Şekil 5.a). Şebekede oluşan kesinti
olayları sonucu enerji dağılımlarında önemli ölçüde değerler azalmıştır (Şekil 5.b).
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5.6. Harmonik

a

b

Şekil 6. a. Harmonikli sinyal, b. Harmonikli işaretin 9 seviyeli enerji dağılımı

Harmonikler sinüs geriliminin katlı bileşenleri şeklinde meydana gelen yine sinüzoidal şekle sahip bir bozucu
etkidir. Harmonik oluşumunun en önemli sebeplerinden biri yarı iletken elemanlar olarak sayılabilir. Şebeke
gerilimlerinde harmonik güç olayları çok nadir meydana geldiğinden, bu güç kalitesi olaylarına ait veriler
Matlab tarafından üretilmiştir (Şekil 6.a). TDH değerleri 8 ile 15 arasında değişen harmonikli sinyaller
üretilerek analizler yapılmıştır. Elde edilen Enerji seviyeleri P3, P4, P5, P7 ve P8 normal sinyallere göre
farklılıklar göstermiştir (Şekil 6.b).
Elde edilen enerji dağılımları C4.5 karar ağaçları ve RO yöntemi kullanılarak sınıflandırma işlemi yapılmıştır.
Her bir güç kalitesi bozulması 9 seviyeli ADD ile özellik vektörleri elde edilmiştir. 6 farklı güç kalitesi
bozulmaları, elde edilen sonuçların frekansları ve genliklerine göre IEEE standartları doğrultusunda
incelenmiştir [19].
Tablo – 1’de sınıflandırma işlemi ile elde edilen sonuçlar görülmektedir. Sınıflandırma işlemi Weka 3.8
programı yardımıyla yapılmıştır. Sınıflandırma işleminde toplam 120 veri kümesi cross validation (k) %10
alınarak hesaplamalar yapılmıştır.
Tablo 2. Güç Kalitesi Bozulmalarının Sınıflandırma Başarım Sonuçları.
C4.5 Karar Ağacı
Güç Kalitesi

Doğru

Olayları

Sınıflandırma

Normal

20

Çökme

18

Yükselme
Geçici Olaylar

Rastgele Orman
Doğruluk

Doğru

(%)

Sınıflandırma

20

85,83

20

20

100

20

84,16

19

20

99,16

18

20

88,33

19

20

97,50

19

20

85,00

20

20

96,66

Kesinti

20

20

84,16

20

20

100

Harmonik

20

20

87,50

20

20

100

DOĞRULUK

% 95.83

Toplam

Toplam

Doğruluk
(%)

% 98.88

6. CONCLUSION
Bu çalışmada; güç kalitesindeki olayları tespit etmek ve değerlendirmek için ADD yöntemi ile elde edilen
katsayıların enerji dağılımları tespit edilerek, C4.5 karar ağaçları ve RO yöntemleri ile GK olaylarının
sınıflandırılmasına dayalı bir yöntem önerilmektedir. Zaman bölgesinde 1280 örnekten oluşan bir Güç
Kalitesi Bozulması sinyalinin, ADD – Enerji Dağılımı özellik çıkarım yöntemiyle elde edilen 9 seviyeli enerji
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dağılım vektörü tanımlanmıştır. Özellik vektörü boyutunun az olmasına rağmen Güç Kalitesi Bozulmaları
sinyallerini ayırt edebilme kabiliyeti oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu durum özellik çıkarım
algoritmasının sağlam temellere dayalı olduğunu göstermektedir. Ayrıca özellik vektörünün boyut olarak
küçük olması, sınıflandırıcının karmaşıklığını ve dolayısıyla işlem süresini azaltacağı görülmektedir.
Analizler sonucu verilerin ADD, C4.5 karar ağaçları yöntemi ile %95,83 veADD, RO yöntemi ile %98,88
oranında bir doğruluk ile sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmanın geliştirilmesi ile gerçek zamanda anlık güç
kalitesi olaylarının tespit edilmesi, işletmeler ve sanayi açısından önemli bir avantaj sağlayacaktır. Özellikle
güç kalitesi bozulmaları sonucu sistemde oluşabilecek arızaların nedenleri anlık olarak tespit edilebilecektir.
Bu çalışma gerçek şebekeler üzerinden yapılan ölçüm verilerini kullanması ve Analizlerde, DD Haar
fonksiyonunun kullanılması sebebiyle bu güne kadar yapılan çalışmalardan farklıdır. Haar fonksiyonu
kullanılması, DD fonksiyonları arasında işlem yükü olarak en az ve zaman olarak en kısa sürede işlemleri
tamamlaması önemli bir üstünlük sağlamaktadır. Çalışmanın sonuçları DD zaman ve frekans bilgisini bir
arada vermesi, yazılımın oluşturulmasında sağladığı kolaylıklar sebebiyle güç sistemlerinin tespitinde
oldukça yararlı bir yöntem olduğunu göstermiştir. Günümüzde kullanılan şebeke analizörlerinden farklı
olarak güç kalitesi olaylarının tamamını tespit edebilen cihazları geliştirilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca
geliştirilecek yazılımlar sayesinde bozulmaların sınıflandırılması ve bozulma anlarının kullanıcıya bir uyarı
şeklinde yansıtılması sağlanabilir.
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Abstract
Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFCs) are clean and efficient electrochemical energy
converting devices. They operate at low temperatures, therefore they can be acceptable type of fuel cells
for mobile and compact application purposes. The modelling of a PEMFC consists the following parts;
current collectors, the anode and the cathode gas diffusion layers, the anode and the cathode catalyst layers
and a proton exchange membrane electrolyte. PEMFCs use a water-based, acidic polymer membrane as
their electrolyte, and platinum-based electrodes. In these electrodes, gas diffusion layers (GDL) have
significant importance for mass transfer and byproduct water removal for efficient fuel cell performance.
The aim of this study is to obtain performance of a single PEMFC at the different stoichiometric operating
conditions. For this reason, firstly the effects of single and multiphase assumptions have been investigated
at a reference condition. Effects of operating pressure on the performance of the cell have also been
investigated in the analysis. For this purpose, some set of solution cases determined and modelled using
numerical analysis method. Numerical analysis has been done via Computational Fluid Dynamics (CFD)
software FLUENT 15.0 commercial code. After obtaining the numerical results in the stated operating
conditions, polarization curves have been obtained and discussed.
Keywords: PEMFC, 3-Dimensional Modelling, CFD, stoichiometric ratio, fuel cell.

1. INTRODUCTION
PEM fuel cells are electrochemical energy converting devices that usually operate around 80oC temperature.
Compared to solid oxide fuel cells (SOFC) this temperature level is acceptable for many portable applications.
Because of this, PEMFCs are attractive type of fuel cells in transportation and mobile areas.
In general, performance of PEM fuel cells effected by used material type, electrochemical properties of
materials and operating conditions, etc. Operating conditions (temperature, stoichiometry, relative humidity,
pressure, etc.) affect the performance of the cell. In this study, effects of operating pressure and stoichiometry
ratio were investigated numerically by using a CFD code.
At the same time, when the problem is modeled to solve numerically, it is necessary to make some assumptions
to solve the model easily. As expected, these assumptions influence the numerical results. To understand the
phase assumption effects on the fuel cell modelling single/multi phase assumptions have also been investigated.
PEM fuel cell model were solved by using single phase assumption first and considering multiphase assumption
secondly.

2. MODEL GEOMETRY
The geometry modeled in this study is based on the numerical study in the literature [1]. Figure 1 shows the
sketch of the PEM fuel cell model. The dimensions of the geometry is given in the Table I. Only single straight
gas flow channel was selected and modeled for investigation. Using ICEM-CFD, the part has been divided into
*

Corresponding author. Tel.: +90-312-582 34 05: fax: +90-312-231 9810.

E-mail address: bilgili@gazi.edu.tr (M. Bilgili).

2831

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
six different numbers of control volumes, which all are 95%-100% quality quadrilateral meshes. For this control
volumes mesh quality parameters maximum ortho skewness (Ortho Skew ranges from 0 to 1, where values
close to 1 correspond to low quality.) value is 1.69531e-13 and maximum aspect ratio is 1.38062e+01. The
membrane electrode assembly (MEA) has a projected area of 1.5 cm2. Physical properties and operating
conditions applied in the analysis are summarized in Table II.

Fig 1. The layers, from top to bottom: current collector, cathode diffusion layer, cathodic active layer, electrolyte, anodic
active layer, anode diffusion layer and current collector.
Table I. Geometry dimensions of modelled PEMFC
Part Name
Length
Cell Length
50 mm
Cell Width
3 mm
Channel Height
1 mm
Channel Width
1 mm
Number of Channels
1
Current Collector Thickness
2 mm
Current Collector Width
3 mm
Gas Diffusion Layer Thickness
0.30 mm
Cathode/Anode Catalyst Layer Thickness
0.05 mm
Membrane Thickness
0.125 mm
Anode Diffusion Layer Thickness
0.38 mm

Table II. Physical parameter used in numerical simulations [1].
Parameter
Value
Units
Porosity of GDL [8]
0.75
Porosity of CL *
0.50
Thermal conductivity of dry membrane [9]
0.36
W. (m.K) -1
Thermal conductivity of GDL [8]
2
W. (m.K) -1
Thermal conductivity of CL *
2
W. (m.K) -1
Thermal conductivity of current collector [10]
20
W. (m.K) -1
Electrical conductivity of GDL *
2500
(ohm.m)-1
Electrical conductivity of CL *
2500
(ohm.m)-1
Electrical conductivity of current collector *
22000
(ohm.m)-1
Contact angle anode/cathode *
165
o
Membrane equivalent weight *
790
kg.kmol-1
Inlet temperature (ip)
338
K
Operation pressure (ip)
2
bar
Relative humidity (ip)
80
%
Anode stoichiometry (ip)
1.5, 2
Cathode stoichiometry (ip)
1.5, 2, 3.5
Anode reference current density *
10 000
A.m-2
Anode reference concentration *
1
kmol.m-3
Anode concentration exponent *
0.5
Anode exchange coefficient *
1
Cathode reference current density *
20
A.m-2
Cathode reference concentration *
1
kmol.m-3
Cathode concentration exponent *
1
Cathode exchange coefficient *
1
Open-circuit voltage *
0.98
V
Anode CL Surface/Volume ratio *
7.6 e+06
m-1
Cathode CL Surface/Volume ratio *
1.0 e+07
m-1
*estimated, (ip)- input parameter
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3. MODELING EQUATIONS AND PARAMETERS
The PEM fuel cell model consists of following layers; anode current collector (CC), anode gas diffusion layer
(GDL), anode catalyst layer (CL), one membrane, cathode catalyst layer (CL), cathode gas diffusion layer
(GDL), cathode current collector. The gas diffusion, catalyst and membrane layers (GDLs, CLs and membrane)
together create the membrane electrode assembly (MEA) of the PEM fuel cell.
The physical and electrochemical phenomena which occur inside the fuel cell are governed by conservation of
continuity, momentum, energy, charge and species [2, 5-7]. The detailed versions of the equations can be found
in the manuals and references [1-2].
For steady-state mass conservation;
𝜕𝜕(𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+

𝜕𝜕(𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀)
𝜕𝜕𝜕𝜕

+

𝜕𝜕(𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀𝜀)
𝜕𝜕𝜕𝜕

(1)

= Sm

equaiton has been defined. In this equation, 𝑢𝑢, 𝑣𝑣 and 𝑤𝑤 are the velocities of x, y and z directions, respectively
while ρ is density, ε porosity and Sm is the source term. The values of porosity changes from layer to layer
according to layer qualities and in the non-porous layers, such as flow channels and current collectors, this
value is 1.
The source term value changes with the produced and consumed species in the corresponding layers and in the
other layers, it is zero.
Anode:

S H2 = −

Cathode: SH2 O =

M𝑊𝑊,H2
2F

M𝑊𝑊,H2 O

S O2 = −

2F

(2)

Rcat > 0

M𝑊𝑊,O2
4F

Ran < 0

(3)

Rcat < 0

(4)

For the momentum conservation;
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

(𝜌𝜌 𝑣𝑣) +𝛻𝛻. (𝜌𝜌 𝑣𝑣 𝑣𝑣)= −𝛻𝛻𝛻𝛻 + 𝛻𝛻(𝜏𝜏) + 𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝐹𝐹

(5)

(𝜌𝜌𝜌𝜌) + 𝛻𝛻 . [𝑣𝑣(𝜌𝜌𝜌𝜌 + 𝑝𝑝)] = 𝛻𝛻[𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝛻𝛻𝛻𝛻 − ∑𝑗𝑗 ℎ𝑗𝑗 𝐽𝐽𝑗𝑗 + (𝜏𝜏𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 . 𝑣𝑣)] + 𝑆𝑆ℎ

(6)

For an incompressible flow, energy conversation equation is;
𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

S h is the volumetric source or the sink of energy and should be added to ohmic heat energy equaiton in all
electrical conductive regions.
𝑆𝑆ℎ = 𝑖𝑖 2 . 𝑅𝑅𝑜𝑜ℎ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
(7)
The following electrochemical reactions takes place in the anode and cathode TPB (Triple Phase Boundary)
layers, respectively.
Anode:
Cathode:

H 2 <=> 2H+ + 2e1
𝑂𝑂 + 2𝑒𝑒 − + 2𝐻𝐻+ <=> 𝐻𝐻2 𝑂𝑂
2 2

(8)
(9)

The activation loss represents the loss due to slowness of the reactions at the active layers. A potential difference
is needed at the surfaces between electrode and electrolyte materials to pull away the reaction from the
equilibrium state. In the state of equilibrium, forward and backward reactions happen at the same rate. There
are two activation losses, one for the anode and one for the cathode.
There are two different potentials that FLUENT solves, one of them is the electron conduction between the
current collectors and the eletrodes, which is called the solid potential, and the other one is the electrolyte
conductivity. For reactions to happen, there should be a potential difference between the electrolyte and the
solid potentials.
𝛻𝛻 . (𝜎𝜎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛻𝛻𝜙𝜙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ) + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0

(10)

𝛻𝛻 . (𝜎𝜎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝛻𝛻𝜙𝜙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ) + 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 0

(11)

Here, σ is electrical conductivity, ϕ is electric potantial and the R is volumetric transfer current. Since the
current stays within the cell region, the electrolyte phase flux is zero on the outer walls and since the electron
transfer is limited to an external circuit between the top and bottom walls of the cell, the solid phase potential
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is also zero at the outer walls except the top and the bottom. The values of R of the given equations (12) and
(13) is calculated using generalized Butler - Volmer equation.
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

[𝐴𝐴]

𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎 = �𝜁𝜁𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑎𝑎𝑎𝑎 � �[𝐴𝐴]
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

[𝐶𝐶]
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(13)

Here, 𝑖𝑖 ref is the reference exchange current density per active area, ζ is specific active surface area, [ ], [ ]ref
are the local concentrations of species corresponding to their zones, γ is concentration dependence, α transfer
coefficient and F is Faraday constant. Value of 𝑖𝑖 ref can be used as a calibration parameter of the model [4].

4. INPUT PARAMETERS AND BOUNDARY CONDITIONS

In this study, three kinds of boundary conditions have been applied. First of all, wall boundary condition is used
to seperate the solid and fluid bodies and to limit the solution space of FLUENT. The top and the bottom walls
of the cell are different from the other walls since the external circuit connected to these surfaces. The potential
of the anode terminal wall is set to zero and te cathode terminal wall is set to operating cell voltage. All the
walls are assumed to be adiabatic. Then mass flow inlet boundary conditions have been applied to the inlet and
pressure outlet boundary conditions have been applied to the outlet as the operating pressures. Table IV shows
the necessary values for boundary conditions.
Table IV. Operating conditions
Anode
Cathode
Inlet Temperature (K)
338
338
Open Circuit Voltage, OCV (V)
0.98
Operating Pressures (Pa)
2 Bar, 3 Bar, 4 Bar
Cell Temperature (K)
338

5. SOLUTION METHOD AND ASSUMPTIONS
As mentioned earlier, finite volumes method with FLUENT 15.0 commercial code has been used with the Fuel
Cells Module. Pressure based solver has been used. In this study, convergence criteria is set to 1x104 for the
continuity, and the x, y, and z components of the velocity and 1x106 for everything else. Coupled scheme has
been used for the pressure based solver. Second Order scheme has been used for the pressure and second order
upwind has been used for all the others. This may extend the convergence time but gives the most reliable
results. Assumptions made are as follows; cell works in steady-state condition, reactants act as ideal gases, flow
is laminar, cell is isotropic.

6. RESULTS AND DISCUSSION
The performance of PEM fuel cell can be evaluated by comparing the polarization curves at specified cases. In
the study basically two different assumptions, single phase and multiphase effects, were invesitgated
numerically. As seen in Figure 2 solutions were obtained by assuming both single phase and multiphase at the
following cell voltages 0.9 V, 0.8 V, 0.7 V, 0.6 V, 0.5 V, 0.4 V and 0.3 V, respectively. Solutions by assuming
single phase is higher than assuming multiphase, but it is compared with literature and multiphase assumptions
shows more accurate results with the literature.
1
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0,6

Single
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0,4
0,2
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20000
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Fig 2. The polarization curves for single and multiphase assumptions

As seen in the Figure 2, the CFD model results of the single phase and multiphase changes considerably and
the results of the multiphase is more realistic because of the condensed water droplets in the flow. Hence, the
multiphase assumptions are selected and calculations have been conducted for the different operating pressures
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by using this assumption. Comparison of the polarization curves for different operating pressures can be seen
in Figure 3. Multiphase assumption takes into account multiphase calculations and solving for approximate
liquid transport in the gas diffusion layer of the fuel cell [2].
Stoichiometric ratio is the ratio between the actual flow rate of rectant at the cell inlet and the consumption rate
of that reactant. At the fuel cell applications, stoihiometric ratios are selected grater than one. Stoichiometric
ratio is defined for anode and cathode gas flow channels, respectively. To see the effect of the stochiometry on
the performance of PEM fuel cell, three different stoichiometric ratio couple were selected. Anode
stoichiometry/cathode stoichiometry values are selected as 1.5/1.5, 2/2, 2/3.5. As it is seen from the Figure 4,
current densities increase with high values of stoichiometric ratio at the lower potential differences. For
example, at 0.4 V the maximum current density values are obtained for 2/3.5 stoichiometry ratio. The effect of
stochiometry can be seen easily at the high current densities of polarization curves.
1
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Fig 3. Comparison of the polarization curves for different operating pressures by assuming multiphase
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Fig 4. Comparison of the polarization curves at the selected stoichiometric conditions by assuming multiphase

6.1 Temperature Distribution
In this part, all of the countours have been taken from the operating voltage of 0.4 V using CFD-Post 15.0. As
seen on Figure 5 and Figure 7, the temperature of the 2 bar condition increases with the flow, in the flow
direction; and at the outlets, reaches the higher value. On the other hand, the temperature of the 3 and 4 bar
conditions decreases with the flow as seen in Figure 6 and Figure 8. The reason of this might be the water
droplets that formed in the channel. It is considered that the condensation of the water increases with the
increasing pressure, it is easier for water droplets to be formed in the higher pressures and this slows down the
process. Hence, the temperature decreases. But the maximum temperatures in all three of the conditions are the
same, 354 K.
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Fig 5. Global temperature distribution on
the middle section of the cell, 2 bar

Fig 6. Global temperature distribution on
the middle section of the cell, 3 bar

The countours in the Figure 7 and 8 it is easier to see the temperature increase and the decrease along the way.

Fig 7. Temperature distribution on the membrane, 2 bar

Fig 8. Temperature distribution on the membrane, 3 bar

6.2 Species Distributions
Figure 9 shows the hydrogen distribution. As seen on the middle plane, hydrogen mole fraction decreases with
the flow and the highest decrease rate takes place closer to the electrolyte surface. The reason of this is the
reactions occur more, closer to the electrolyte surface where the hydrogen is consumed and the water is
generated. From the Figure 9, it is also observed that the fuel utilization (U f ) for the 2 bar condition is ~70%,
where the 3 bar condition is ~60% and the 4 bar conditions is ~54%, calulated from the following equation;
𝑈𝑈𝑓𝑓 =

𝑦𝑦𝐻𝐻2 ,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝐻𝐻2 ,𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

(14)

𝑦𝑦𝐻𝐻2 ,𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

Fig 9. Hydrogen distribution of the 2 bar
on the middle section of the cell

Fig 10. Water distribution of the 2 bar, on the middle
section of the cell

Figure 10 shows the water distribution for 2 bar condition. The water formation can be clearly seen on the
cathode side (the lower streamline). On the anode side (the upper streamline) it can be seen that the water
content decreases.

6.3 Current Density Distributions
From the given current density figure, it is seen that the current density distribution is uneven. It is because the
electrons travel using the shortest path in solid. This explains the zero current density in the channel sections.
From the Figure 11, one can see that the highest current density is at the contact surfaces of the ribs and the
electrodes and to the middle of the channels and the ribs, current density decreases, which satisfies the fact,
electrons travel from the shortest path.
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Fig 11. Global current density distribution, 2 bar
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Operating Pressure

3

Fig 12. Max. Current densities, 1 is 2 bar, 2 is 3 bar,
3 is 4 bar

7. CONCLUSIONS
In this study, a model of a single PEMFC has been investigated with different operating conditions such as
pressure and stoichiometry ratio. The developed models are in acceptable agreement with the data from
literature. In this perpective, the temperature distribution, hydrogen distribution and the current density
distributions have been presented. At the effect of assumptions for phases has been investigated numerically
and the results obtained using multiphase has showed more accurate results with literature.
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Abstract
Titanium alloys are widely used in the medical, automotive, aerospace and defense industries due to their
high strength, corrosion and thermal resistance properties. However, their high chemical reactivity and
low thermal conductivity lead to heat accumulation in the cutting zone during machining of these alloys
at high cutting speeds. Increment in temperature due to the heat accumulation causes the cutting tool
wear, poor machined surface quality, and therefore the low machining efficiency. The use of appropriate
cutting parameter and cutting tool, minimum quantity lubricant (MQL), conventional cooling fluid, high
pressure air, and cryogenic cooling improves productivity in machining these alloys. In this study,
current works on the effect of different cutting parameters and cooling methods on the machining
efficiency of titanium alloys are investigated in the literature. In this paper, findings obtained from the
literature research were systematically presented.
Keywords: Titanium alloys, Cryogenic machining, Minimum quantity lubricant (MQL), Cutting force,
Surface roughness.

1. GİRİŞ
Titanyum, yüksek korozyon ve ısıl direncinin yanı sıra hafiflik gibi özelliklere sahip bir metaldir. Bu
karakteristikler, titanyum endüstrisinin son kırk yıldır hızla gelişmesine katkı sağlamıştır. Özellikle, medikal,
havacılık ve uzay sanayisinde kullanılan taşıtlarda, motor parçalarında, buhar türbinleri ile birlikte korozyon
direncinden dolayı petrokimya, elektronik ve biyomedikal sektörlerdeki uygulamalarda yaygınlıkla tercih
edilmektedir [1]. Her hangi bir malzemenin işlenebilirliği, kesilmeye karşı göstermiş olduğu direncin
kolaylığı veya zorluğu olarak belirlenmektedir. Malzemelerin işlenebilirliği, genel olarak takım aşınması,
takım ömrü, kesme kuvvetleri, yüzey tamlığı ve talaş biçimi kriterleri ile değerlendirilmektedir [2-5].
Titanyum alaşımlarının nispeten süneklik özelliklerinin iyi olması, geleneksel kesici takımlarla işlenmesini
zorlaştırmaktadır. Bu malzemelerin yüksek kimyasal reaktivite ve düşük termal iletkenliklerinden dolayı,
kesme bölgesinde oluşan talaş, ısının etkisi ile kesici takım yüzeyine yapışmakta (Built up edge-BUE) ve
buna bağlı olarak kesici takımda aşınma meydana gelmektedir. Bu durum, titanyum alaşımlarının işlenmesini
zorlaştırmaktadır [6-8]. Ancak, kesme kuvveti ve ısı oluşumunun önüne geçilebilmesi için yüksek mekanik ve
sıcak sertlik, aşınma dayanımı, termal direnç ve termal iletkenlik katsayısına sahip kesici takım malzemeleri
kullanılabilmektedir [9]. Ayrıca, optimize edilmiş kesme parametreleri, kaplama türü ve kesme bölgesine
uygulanan kriyojenik ve minimum miktarda yağlama gibi farklı soğutma yöntemleri ile kesme kuvveti, yüzey
pürüzlülüğü ve takım aşınması kontrol altına alınabilmektedir. Bu çalışmada, literatürde titanyum
alaşımlarının frezelenmesi, tornalanması ve delinmesi ile ilgili yapılan güncel çalışmalar ve bu çalışmalarda
kullanılan yeni yöntemlerin bu malzemelerin işlenebilirliği üzerindeki etkileri araştırılarak elde edilen
bulgular bir arada sunulmuştur.

2. TİTANYUMUN İŞLENEBİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
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2.1. Kesme Parametrelerinin Etkisi
Kesme hızı ve ilerleme parametreleri, talaşlı imalat operasyonlarında kesme kuvveti, yüzey pürüzlülüğü ve
kesici takım aşınması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İş parçası ve kesici takım arasında sürtünme ve
yüksek gerilme oranından dolayı adyabatik ısınmanın sonucu olarak deformasyon bölgesinde kesme hızı
arttıkça ısı oluşumu da artmaktadır. Oluşan bu ısı, titanyum alaşımlarının zayıf termal iletkenliğinden dolayı
iş parçasına dağılmamaktadır. Termal yumuşama karakteristiklerinden dolayı, kesme hızının artması ile
kesme kuvvetleri de artmakta ve bu durum kesici takımda aşınmaya sebep olmaktadır [10]. Ayrıca, ilerleme
oranının artması ile birim zamanda kaldırılması gereken talaş hacmi arttığından kesme kuvvetleri de
artmaktadır. Bu durum, kesici takım aşınmasına sebep olarak işlenen yüzey kalitesinin azaltan bir etken
olarak ortaya çıkmaktadır. Güç tüketimi, takım aşınması ve üretim maliyetleri bakımından düşük ilerleme ve
kesme derinliği değerlerinin kullanılması, kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğünün minimize
edilebilmesinde son derece önem taşımaktadır [11]. Titanyum alaşımları, kesme işlemi esnasında plastik
deformasyonu kolaylaştıran yüksek sıcaklıklara rağmen mukavemet özelliklerini korurlar. Ancak, talaş
oluşumunun kolaylaşması için kesme bölgesinde yeterli plastik deformasyonun gerçekleşmesi gerekmektedir.
Herhangi bir malzemenin işlenmesinde seçilen kesme hızları, talaş formunun sürekli, kesintili veya
sürekli/testere dişli olmasında önemli bir etkiye sahiptir. Geleneksel malzemelerin işlenmesinde kesme
hızının artması ile talaş morfolojisi, sürekli bir yapıdan kesintili bir yapıya doğru dönüşmektedir. Kesme
işleminde plastik deformasyonun etkisi ile talaş kesici takım ön yüzeyi üzerine doğru hareket ederek, belirli
gerilme seviyesine ulaşıldığında makaslamanın etkisi ile kayma bandında kırılma gerçekleşir. Bu şartlar
altında titanyum alaşımlarının işlenmesinde genel olarak sürekli/testere dişli talaş oluşumu söz konusudur
(Şekil 1) [12-13].
İkincil kesme bölgesi

ş

la

Ta

Birincil kesme bölgesi
(Adyabatik kesme bandı)

Kesici
takım
İş Parçası

Şekil 1. Sürekli/testere dişi talaş oluşumunun şematik gösterimi

2.2. Kesici Takım Malzemelerinin Etkisi
Titanyum alaşımlarının işlenmesinin zor olması, bu malzemelerin işlenmesinde kullanılan kesici takımların
belirli özelliklere sahip olmasını gerektirmektedir. Gerilmelere karşı yüksek sıcak sertlik, termal şoklara karşı
direnç için yüksek termal iletkenlik özelliğinin yanı sıra kimyasal kararlılık, tokluk, çekme, basma ve
yorulma dayanımı iyi olan kesici takımlar kullanılarak [9] kesme kuvvetleri, takım aşınması ve yüzey
pürüzlülüğü açısından optimum sonuçlar elde edilebilmektedir. Buna göre birçok uygulamada, kaplamasız ve
farklı kaplama özelliklerine sahip karbür kesici takımların yanı sıra PCD ve CBN gibi takımların kullanıldığı
belirlenmiştir. Sementit karbür takımlar, titanyum alaşımlarının işlenmesinde üstün performans göstermesi ve
PCD ve CBN kesicilere göre maliyetinin düşük olması sebebiyle endüstriyel alanlarda daha yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu takımlara farklı kaplama yöntemleri (TiN, TiAlN, TiC, TiCN, TiN-TiC, Al 2 O 3 -TiC,
TiN-Ti(C,N)-TiC, Al 2 O 3 , HfN ve TiB 2 ) uygulanarak adhezyon, abrazyon, difüzyon ve oksidasyon
aşınmasına karşı özellikleri iyileştirilebilmektedir [14-16]. Aynı zamanda bu takımlar, sürtünme katsayısını
düşürerek talaş akışını kolaylaştırmakta ve kesme bölgesinde ısı oluşumunu azaltmaktadır. Kaplamalar, kesici
takım ile talaş arasında yağlayıcı görevi yaparak kesici takımların mekanik ve kimyasal aşınma direncinin
arttırılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu durum, kesici takım ömrünü olumlu etkileyerek işleme
performansını arttırmaktadır [17-18,13]

2.3. Soğutucu Akışkanın Etkisi
Malzemelerin kesici takımlarla işlenmesi esnasında, kesici takım, iş parçası ve talaş arasında sürtünmenin
etkisi ile kesici takım kesme kenarında farklı aşınma mekanizmaları meydana gelmektedir. Bu aşınma
mekanizmaları, kesme kuvvetlerinin artmasına bağlı olarak kesici takım ömrünü olumsuz etkilemekte ve
işlenen yüzey kalitesinin azalmasına sebep olmaktadır [19]. Titanyum alaşımlarının işlenmesi esnasında,
yüksek sıcaklık ve basıncın etkisi ile kesici takımda genel olarak adhezyon, abrazyon ve difüzyon aşınmaları
meydana gelmektedir. Bu aşınmaların minimize edilebilmesi için endüstriyel uygulamalarda, genellikle
standart ve yüksek basınçlı soğutma suyu, hava, kriyojenik soğutma ve minimum miktarda yağlama
(Minimum quantity lubricant-MQL) yaygınlıkla kullanılmaktadır. Böylelikle, kesme bölgesinde sürtünmenin
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etkisi ile oluşan ısı kontrol altına alınarak kesici ağızda adhezyona bağlı yapışma (Built up edge-BUE),
abrasiv aşınma ile krater oluşumu en aza indirgenebilmektedir. Buna göre kriyojenik (Şekil 2.a) ve MQL
soğutma sistemleri (Şekil 2.b), diğer yöntemlere göre daha iyi daha iyi performans sergilediği gözlenmiştir.
İş parçası

Cnc Torna

Punta
MQL nozul konumu
Kesici takım

a)

b)

Şekil 2. Farklı kesici uç soğutma sistemleri, a) Kriyojenik işleme [20], b) MQL işleme [21].

3. TİTANYUM ALAŞIMLARININ İŞLENMESİ
Makina parçalarının insan ihtiyaçları doğrultusunda kullanılabilmesi için farklı imalat operasyonlarına tabi
tutulması gerekmektedir. Talaşlı imalat yöntemleri, bu operasyonların büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.
Parça geometrisine göre tornalama, frezeleme ve delme gibi operasyonlar endüstriyel alanlarda titanyum
alaşımlarının işlenmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak, bu alaşımların işlenmesi zor olduğu için kesme
esnasında takım aşınmasına bağlı olarak kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü genel olarak artış
göstermektedir. Literatürde yapılan çalışmaların birçoğunda, yüksek kesme sıcaklıklarından dolayı kesici uçta
adhezyon, abrasive ve difüzyon aşınma mekanizmalarının oluştuğu ve bunların farklı hava, kriyojenik ve
minimum miktarda yağlama gibi farklı soğutma yöntemleri ve kesici takımlar kullanılarak önüne geçilmeye
çalışılmıştır. Polishetty ve ark., PVD yöntemle TiAlN kaplanmış kesiciler ile standart Ti-6Al-4V ve SLM
(Selective Laser Melted) yöntemi ile üretilmiş titanyum alaşımının tornalanmasında, kesme parametrelerinin
kesme kuvveti ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmada, SLM-Ti-6Al-4V’nin
işlenmesinde kesme hızlarının artması ile porozitenin etkisinden dolayı kesme kuvvetleri artarken, Ti-6Al4V’de ise azaldığını, yüzey pürüzlülüğünün ise SLM-Ti-6Al-4V’de daha az olduğunu, kesme hızlarının
artmasına bağlı olarak her iki malzemede de kesici takımda BUE oluşumunun azalması ile yüzey
pürüzlülüğünün azaldığını, ilerlemenin artması ile arttığını tespit etmişlerdir [10]. Başka bir çalışmada,
elektron ışını ile ergitilerek (Electron Beam Melting-EBM) üretilmiş titanyum alaşımının TiAlN kaplamalı
sementit karbür kesici uç ile yüksek basınç altında sıvı azot içerikli kriyojenik soğutma ve kuru kesme
yöntemleri ile tornalanmasında, yüksek kesme hızı ve ilerleme değerlerinde dahi kriyojenik soğutma metodu
ile kesici takımda adhezyon ve abrasiv aşınmanın önemli miktarda azaldığı (Şekil 3.a-b), işlenen yüzey
kalitesinin ise daha iyi ve mikroyapı değişiminin daha az olduğu belirlenmiştir [22].
Kriyojenik

Abrazyon

Titanyum
yapışmış
tabaka

b)
a)
Şekil 3. EBM-Ti-6Al-4V’nin işlenmesi esnasında kesici uçta oluşan aşınma (Kesme hızı: 80 m/dak, İlerleme:
0.1 mm/dev, Kesme süresi:15 dakika), a) Kriyojenik, b) Kuru [22].
Ti-6Al-4V’nin yüksek kesme hızlarında karbür kesiciler ile tornalanmasında kriyojenik soğutma yöntemi,
kuru kesme şartlarına göre BUE oluşumunu önemli ölçüde azaltmakta ve buna bağlı olarak kesme kuvvetleri
de azalmaktadır. Ayrıca, kesme hızına bağlı artan kesme sıcaklığı, kesici ucun mukavemetini azaltarak plastik
deformasyon oluşumunu hızlandırmakta ve bunun sonucunda da BUE oluşumu artmaktadır. Kriyojenik
soğutma yöntemi ile kesici takımda oluşan BUE miktarı (Şekil 4.b), kuru kesme şartlarına göre (Şekil 4.a)
büyük ölçüde azaltılabilmektedir [23].
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a)

b)

Şekil 4. 220 m/dak kesme hızında kesici uçta BUE oluşumu, a) Kuru kesme (21.6 sn), b) Kriyojenik soğutma
ile kesme (43.2 sn) [23].
Shokrani ve ark., kriyojenik soğutma yöntemi ile titanyum alaşımının frezelenmesinde yüzey
pürüzlülüğünün, kuru kesmeye göre yaklaşık %30, standart soğutma suyu ile kesmeye göre ise %40 daha az
olduğunu, kesici takım-iş parçası ara yüzeyinde ısı oluşumu azalarak kimyasal reaktivitenin ve bunun sonucu
olarak ta takım aşınmasının önemli bir miktarda azaldığını [24], Pramanik, titanyumun düşük termal
iletkenlik katsayısından dolayı kesici takımın kesme ucunda oluşan yaklaşık 1000 ºC’lik ısının, kesici takım
sertliğinde azalmasına ve kesici uçta BUE ve difüzyon aşınmalarının oluşumuna sebep olduğunu [25], Strano
ve ark., çok katlı TiAlN-AlCrO sementit karbür uçlarla Ti-6Al-4V’nin kriyojenik ve soğutucu akışkan
soğutma yöntemleri ile tornalanmasında, yan yüzey aşınmasının kriyojenik soğutma yönteminde %38.8,
kesme kuvvetlerinin ise %4-11 daha az olduğunu [26], Kaynak ve ark., NiTi alaşımının kriyojenik, kuru ve
minimum miktarda yağlama (Minimum Quantity Lubricant-MQL) yöntemleri ile tornalanmasında, kesme
hızının artması ile kesici takım aşınmasının arttığını, ancak en iyi performansın kriyojenik soğutma yöntemi
ile elde edildiğini belirtmişlerdir (Şekil 5.a-b) [27].
Adhezyon
(Yapışma)

Talaş akış yönü
boyunca abrazyon
izleri (Kanallar)

Abrazyon izleri
(Kanallar)
Kuru

MQL

Kriyojenik

Kuru

MQL

Kriyojenik

a)
b)
Şekil 5. Kesici takımda aşınma oluşumu, a) Kesici uç ön yüzeyde oluşan abrasiv aşınma izleri (İşleme süresi:
5 dakika), b) Kesici uç talaş yüzeyinde oluşan yapışma ve abrasiv aşınma (İşleme süresi: 3 dakika) [27].
Üç farklı kesici takım üreticisine ait kaplamalı karbür takımlarla kuru kesme şartları altında frezelenmesinde,
yüzey kalitesi ve takım ömrü açısından en iyi performansı Takım C (X.ceed) sergilemekte ve diğer kesici
takımlara göre (Gühring 3736 ve UOP KMX) daha yüksek sertliğe ve kesme sıcaklığına sahip olması
nedeniyle, düşük kesme kuvvetlerinin oluşmasını sağlamaktadır [28]. İki fazlı (α+β) TC21 alaşımının (Ti,
Al)N-TiN kaplamalı karbür takımlarla yüksek hızlarda frezelenmesi esnasında, kesme hızının ve ilerlemenin
artması ile kesme kuvvetleri artmakta, kesici ağız serbest yüzeyinde abrasive ve adhezyon aşınması ile
birlikte krater aşınmaları meydana gelmektedir [29]. Üç ağızlı TiN-TiAlN kaplamalı sementit karbür kesiciler
ile frezelemede, kriyojenik soğutma yöntemi, kuru ve soğutucu akışkan ile soğutma yöntemine göre %88
daha az enerji tüketimi sağlamakta, yüksek talaş kaldırma oranının elde edilebilmesi için kesme enerjisinin
minimize edilmesi gerekmekte ve bu da yüksek kesme hızlarında kriyojenik soğutma yöntemi kullanılarak
elde edilebilmektedir [30]. Ti-5553 alaşımının TiCN kaplamalı kesicilerle kriyojenik, MQL ve soğutucu
akışkan ile tornalanmasında, kriyojenik işleme yöntemi ile kesici takımda oluşan aşınma ve kesme kuvvetleri,
diğer yöntemlere göre daha az oluşmaktadır (Şekil 5.a-b).
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Burun bölgesinde aşınma
1 mm

1 mm

1 mm

1 mm

1 mm

Kriyojenik
Soğutma suyu
MQL

Kriyojenik

MQL

Kesme kuvveti (N)

Soğutma
suyu

1 mm

İlerleme oranı (mm/dev)

a)

b)

Şekil 5. 50 m/dak kesme hızında farklı soğutma yöntemlerinde oluşan takım aşınması ve kesme kuvveti, a)
takım aşınması (İlerleme oranı: 0.125 mm/dev), b) Kesme kuvveti [31].
MQL soğutma yönteminin yağlayıcı özelliğinden dolayı, kesici takım-iş parçası arasındaki sürtünme
azalmakta ve böylelikle, işlenen yüzey kalitesi ile kriyojenik ve soğutma suyu yöntemlerine göre daha iyi
olmaktadır [31]. ASTM B265 Grade 2 titanyum alaşımının PVD kaplamalı karbür uçlarla soğutma suyu ve
kriyojenik işleme şartlarında delinmesinde, kesme sıcaklığının kriyojenik işlemede soğutma suyuna göre %59
azaltılabilmekte ve buna bağlı olarak kesme kenarında kayda değer bir aşınma oluşmamaktadır (Şekil 6.a-b)
[32].

a)

b)

Şekil 6. ASTM B265 Grade 2 titanyum alaşımının delinmesinde kesici takım yüzey durumu, a) Soğutma
suyu ile işleme, b) Kriyojenik işleme [32].
Farklı geometriye sahip kesici uçlar ile kuru kesme şartları altında tornalama işleminde, 25 µm mikro-kanal
derinliğine sahip kesici takımda (Şekil 7.b), kesme sıcaklığı ve kesme kuvveti değerleri, diğer takımlara göre
(Şekil 7.a-c) keskin kenar geometrisi ile birlikte talaş akışını kolaylaştırmasından dolayı daha az oluşmaktadır
[33].
Yanma

Yanma

a)

b)

c)

Şekil 7. Kesici takımda oluşan aşınmalar, a) Geleneksel kesici, b) 25 µm mikro-kanal derinliğine sahip kesici,
c) 123 µm mikro-kanal derinliğine sahip kesici [33].
TiN-TiAlN kaplamalı karbür kesiciler ile kriyojenik frezeleme işleminde, kesme yüzeyinde oluşan yüzey
kusurlarının kuru ve soğutma suyu ile kesmeye göre daha az olduğu, yüzey pürüzlülüğü ise kuru kesmeye
göre %21, soğutma suyu ile kesmeye göre ise %18 daha az olmaktadır. Ayrıca, kuru kesme yönteminde
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yüzeydeki plastik deformasyon ve kusurlar da soğutma suyu ile işlenen yüzeylere göre daha fazla
oluşmaktadır (Şekil 8.a-b) [34].

a)
b)
Şekil 8. Kuru ve soğutma suyu ile işlenmiş yüzeylerde plastik deformasyon ve mikro çatlak oluşumu (Kesme
hızı: 30m/dak, İlerleme: 0.1 mm/diş, kesme derinliği: 5 mm), a) Kuru, b) Soğutma suyu [34].
Diğer bir çalışmada, CBN (Cubic boron nitride) kesiciler ve MQL soğutma yöntemi ile titanyum alaşımının
tornalanmasında, yüzey cevap yönteminde (Response surface method-RSM) optimum kesme
parametrelerinin düşük kesme hızı (200 m/dak) ve ilerleme (0.1 mm/dev)’nin yanı sıra maksimum yanaşma
açısı (90º) olduğu (Şekil 9.a-b) ayrıca, yüzey pürüzlülüğü, takım aşınması ve takım-talaş temas uzunluğunu
etkileyen en önemli parametrelerin kesme hızı ve ilerleme oranı iken, kesme kuvvetlerini etkileyen faktörün
kesme hızı ve ilerleme kombinasyonunun olduğu belirlenmiştir [35].
Yanak aşınması

a)

b)

Şekil 9. Farklı işleme şartlarında kesici takımda oluşan aşınma, a) Kesme hızı:300 m/dak-İlerleme:0.2
mm/dev-Yanaşma açısı:75º, b) Kesme hızı:200 m/dak-İlerleme:0.1 mm/dev-Yanaşma açısı:75º [35].
PVD kaplamalı kesicilerle kuru, standart soğutma sıvısı, iç ve dış MQL soğutma sistemi ile yapılan tornalama
işleminde, iç MQL soğutmanın diğer yöntemlere göre takım ömrü, yüzey pürüzlülüğü ve kesme kuvvetleri
bakımından daha iyi performans sergilemekte ve en fazla yüzey pürüzlülüğü kuru kesme yönteminde
oluşmaktadır. Ayrıca, ilerlemenin artmasına bağlı olarak birim zamanda kaldırılması gereken talaş hacmi
arttığı için kesme kuvvetleri de artmakta ve bu durum kuru kesme şartlarında daha belirgin olarak
gözlenirken, soğutma suyu ve iç MQL sistemi kullanılarak kesme kuvvetleri azalmaktadır. Adhezyon ve
abrasiv aşınmanın azaltılabilmesi (Şekil 10) için yüksek kesme hızlarında iç ve dış MQL ile soğutma sıvısı
yöntemi önerilmektedir [36].
Kuru

MQL (İç)

Adhezyon

Abrazyon
Adhezyon

MQL (Dış)

Adhezyon

Abrazyon

Abrazyon

Adhezyon
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Şekil 10. Farklı kesme şartlarında kesici takımda oluşan aşınma (Kesme hızı: 120 m/dak, İlerleme:0.15
mm/dev) [36].
Kaplamasız ve TiAlN kaplamalı kesiciler ile tornalama işleminde, kesme hızı ve ilerlemenin artması ile
kesme kuvvetleri artmakta, talaş açısının azalması ile de azalmaktadır. Kesme hızının azalması ile testere dişi
geometrisine sahip talaşın adımı artmaktadır (Şekil 11.a-d). Kaplamalı takımlarda ise kenar yarıçapı arttığı
için kesme kuvvetleri ve sıcaklığının artmasına sebep olmaktadır. Kesici takım kaplama ve talaş açısının
testere dişi geometriye sahip talaş oluşumu üzerinde fazla bir etkiye sahip olmamaktadır [37].
Kaplamasız takım, Talaş açısı:0º , Kesme hızı:121.9 m/dak

0.076 mm/dev

0.1 mm/dev

0.127 mm/dev

Kaplamasız takım, Talaş açısı:0º , Kesme hızı:240.8 m/dak

0.076 mm/dev

a)

0.1 mm/dev

0.127 mm/dev

b)

TiAlN kaplamalı takım, Talaş açısı:0º , Kesme hızı:121.9 m/dak

0.076 mm/dev

0.1 mm/dev

TiAlN kaplamalı takım, Talaş açısı:5º , Kesme hızı:121.9 m/dak

0.076 mm/dev

0.127 mm/dev

c)

0.1 mm/dev

0.127 mm/dev

d)

Şekil 11. Farklı kesme koşullarında talaş morfolojisi [37].
Kaplamasız sementit karbür uçlarla (CNMG 120408-883, CNMG 120408-890) Ti-6Al-4V’nin tornalanması
işleminde, aşınma direnci ve kesme kenarı dayanımı bakımından CNMG 120408-883’ün daha iyi performans
sergilemekte ve kesme işleminin ilk aşamasında (Şekil 12.a) işlenen yüzey altında oluşan plastik
deformasyonun, zamanla kesici takım aşınmasına bağlı olarak artmakta ve yüzeyde daha kalın bir tabaka
(Şekil 12.b) oluşmaktadır [38].

a)

b)

Şekil 12. CNMG 883 ile işlenmiş yüzeylerin mikroyapısı, a) Kesme hızı: 100 m/dak, ilerleme: 0.25 mm/dev,
işleme süresi: 10 sn, b) Kesme hızı: 100 m/dak, ilerleme: 0.25 mm/dev, işleme süresi: 2 dak. [38].
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PCD kesiciler ile farklı soğutma sıvısı basınçlarında tornalama işleminde, en yüksek kesme kuvveti 200-230
m/dak kesme hızlarında 11 Mpa’lık soğutma sıvısı basıncı altında gerçekleşmekte, en düşük kesme kuvvetleri
ise 200 m/dak kesme hızında ve 20.3 Mpa’da oluşmaktadır. Ayrıca, soğutma sıvısı basıncının artması ile
takım ömrü de artmakta (Şekil 13.a-b), geleneksel soğutma yönteminde uzun talaşın yanı sıra artan soğutma
sıvısı basıncı ile parçalı talaş biçimi oluşmaktadır [39].

a)

b)

Şekil 13. 175 m/dak kesme hızında farklı soğutma sıvısı basınçlarında PCD kesici uçlarda oluşan aşınma, a) 7
Mpa (Takım ömrü: 97.3 dak), b) 11 Mpa (Takım ömrü: 68.3 dak) [39].
Kaplamasız karbür kesiciler ile delme işleminde kriyojenik soğutma yöntemi, kesme bölgesindeki sıcaklığı
standart soğutma suyuna göre yaklaşık %61, ilerleme kuvvetlerini %14 ve yüzey pürüzlülüğünü ise %51
azaltmaktadır. Ayrıca, takım ömrü (Şekil 14) ve talaşın kırılabilirliği açısından kriyojenik soğutma yöntemi
daha iyi performans göstermektedir [40].
Soğutma suyu

Kriyojenik

a)
b)
Şekil 14. Farklı soğutma koşullarında kesici uçta oluşan takım aşınması, a) Soğutma suyu, b) Kriyojenik
soğutma [40].

4. SONUÇLAR
Titanyum alaşımları, yüksek mukavemet ve termal direncin yanı sıra hafiflik gibi özelliklerinden dolayı
medikal, savunma, havacılık ve otomotiv sanayisinde yaygınlıkla tercih edilmektedir. Ancak, bu alaşımlar
düşük termal iletkenlik ve yüksek kimyasal reaktivite gibi özelliklere sahip olması bu malzemelerin
işlenebilirliğini zorlaştıran etkenler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, titanyum alaşımlarının
işlenebilirliği ile ilgili literatürde yapılan çalışmalar araştırılarak bu çalışmalarda elde edilen bulgular bir
arada sunulmuştur. Buna göre;
•

Kesme hızının ve ilerleme oranının artması ile kesme kuvvetlerinin arttığı,

•

Kesme hızının belirli bir seviyeye kadar artması ile yüzey pürüzlülüğünün azaldığı, ancak kesici takım
aşınmasına bağlı olarak yüzey pürüzlülüğünün arttığı,

•

İlerlemenin artması ile yüzey pürüzlülüğünün arttığı,

•

Talaş yüzeyinde adhezyon ve abrazyona bağlı olarak sırasıyla BUE ve krater aşınması, serbest yüzeyde
ise abrasiv aşınmanın olduğu,

•

Kriyojenik soğutma yönteminin kesme bölgesinde oluşan sıcaklığı, kesme kuvvetlerini, takım aşınmasını
ve yüzey pürüzlülüğünü diğer soğutma yöntemlerine göre önemli derecede azalttığı,
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•

Geleneksel soğutma yönteminde sıvı basıncının arttırılması, işleme performansını olumlu etkilediği,

•

Yüksek termal iletkenlik katsayısına sahip kaplamalı kesici takımlar kullanılarak işleme performasının
arttrılabileceği tespit edilmiştir.
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Abstract
Barium strontium titanate (BST) is a ferroelectric material exhibiting voltage dependent properties. These
properties of BST have been utilized in design of various frequency agile RF & microwave circuits. For
example, varactors, lumped element tunable filters and tunable phase shifters have been designed by
exploiting the BST as a dielectric thin film. In addition to that, voltage dependent piezoelectricity of BST
have been rediscovered in RF resonator and filter design in last decade. In this paper, the use of
ferroelectric barium strontium titanate (BST) thin films in design of tunable and switchable RF bulk
acoustic resonators are presented. First, the dielectric and piezoelectric properties of BST is briefly
studied. Subsequently, the operation principles and design for ladder type electrically connected filters
and acoustically coupled filters utilizing such resonators are explained. The voltage dependent
switchability of these filters are elaborated by means of BST’s piezoelectric properties. Finally, recent
efforts on improving the quality factors by forming composite structures with added high Q silicon layers,
are investigated.
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1. GİRİŞ
Ferroelektrik malzemeler, örneğin baryum stronyum titanat (BST), elektriksel kutuplaşması (polarizasyon)
uygulanan voltaja göre doğrusal olmayan bir davranış sergilerler. Bu davranış tipik bir dielektrik
davranışından farklıdır ve BST’nin voltaja bağlı dielektrik sabiti sergilemesine sebebiyet verir. Voltaja bağlı
dielektrik özelliği BST’nin ayarlanabilir kapasitör tasarımından [1-2], ayarlanabilir faz kaydırıcılar [3-5],
ayarlanabilir RF filtreler ve osilatörlere [6-10] kadar birçok frekans-çevik (frequency-agile) devre tasarımında
kullanımına yol açmıştır. Film BST’nin ayarlanabilir dielektrik özelliğinin kullanıldığı bu uygulamalarının
dışında son yıllarda voltaja bağlı piezoeoektrik özelliğinin tekrar keşfedilerek çeşitli RF akustik dalga
cihazlarında kullanılması araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Özellikle paraelektrik fazda çalışan BST’nin
piezoelektrikliğinin uygulanan voltajla açılıp kapanabilmesi, voltaja bağlı anahtarlanabilir radio frekans (RF)
akustik tınlayıcı ve bu tınlayıcıların kullanılacağı anahtarlanabilir RF filtrelerin tasarımını mümkün
kılmaktadır. Anahtarlamanın akustik tınlayıcıyı oluşturan piezoelektrik malzemenin kendi iç özelliği
kullanılarak yapılması dolayısıyla, bu tür anahtarlanabilen cihazlara içsel anahtarlanabilir (intrinsically
switchable) cihazlar denilmektedir.
İçsel anahtarlanabilir akustik tınlayıcılar ve filtreler,günümüzde çoklu band haberleşme sistemleri yada
gelecekteki olasi kognitif radyo uygulamaları için RF ön kısımdaki devre elemanı sayısını ve karmaşıklığını
oldukça azaltacak çözümler sunma potansiyeline sahiptir. Örneğin, Şekil. 1.demobil telefon haberleşmesi için
günümüzde kullanılan tipik bir RF ön kısım mimarisi (Şekil 1 (a)) ile BST temelli ayarlanabilir ve içsel
anahtarlanabilir filtreler kullanarak gerçekleştirilmesi olası ön kısım mimarisi (Şekil 1 (b)) gösterilmektedir.
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Şekil. 1. Mobil telefon haberleşmesi için (a) tipik bir ön kısım mimarisi, (b) BST temelli ayarlanabilir ve içsel
anahtarlanabilir RF tınlayıcı ve filtrelerin kullanılarak gerçekleştirilmesi olası kompak ön kısım mimarisi.
Şekil.1. de görüldüğü üzere, BST temelli ayarlanabilir ve içsel anahtarlanabilir RF bileşenlerin kullanımı
alıcı-verici ön kısımlarını:
•

harici anahtarların kullanımını büyük ölçüde elimine edebileceği,

•

her bir frekans bandı için ayrı ayrı RF filtre yada yükselteç gibi elemanların kullanımı yerine
mümkün olduğunca tek bir geniş-bant ayarlanabilir elemanla aynı işi yapabileceği durumlarından
dolayı çok daha kompak ve daha az karmaşık hale getirebilecektir.

BST’nin içsel anahtarlanabilirlik özelliği kullanılarak RF uygulamalar için tasarlanan ilk akustik tınlayıcılar
kalınlık modunda (thickness-mode) tınlayıcılar olup 2007 yılına dayanmaktadır [11]-[13]. Bu ilk çalışmalarda
sunulan tınlayıcılar film yığın akustik tınlayıcı (film bulk acoustic resonator (FBAR)) gibi yada sağlamca
bağlı tınlayıcı (solidly mounted resonator (SMR)) gibi kalınlık-genişlemeli modda (thickness-extensional
mode) titreşen cihazlardır. Sonrasında uzunluk-genişlemeli (length-extensional) tınlayıcılar da çalışılmış ve
hem çembersel hem de interdjital yapıda tınlayıcılar üretilerek sunulmuştur [14]-[18]. Uzunluk-genişlemeli
modda çalışan tınlayıcılar, özellikle çok sayıda tınlama frekansında çalışan cihazların tek yongada üretiminin
kolay olmasından dolayı tercih sebebi olsada, üretimdeki elde edilebilecek minimum genişliklerin litografik
sınırlarından dolayı genellikle 1 GHz in altında çalışmaktadırlar. Buna karşın, kalınlık-genişlemeli cihazlarda
tınlama frekansı BST filmin ve yapıyı oluşturan diğer tabakaların kalınlıklarına bağlı olduğu için, ve bu
kalınlıklar üretimde rahatlıkla onlarca nanometreler seviyelerine düşürülebildikleri için çok daha yüksek
frekanslarda çalışan tınlayıcıların üretilmesi mümkün olmaktadır. Üstelik kalınlık-genişlemeli modda çalışan
cihazlarda sunulan Q değerleri ve elektromekanik bağlama sabiti (Kt2) uzunluk genişlemelilere kıyasla daha
yüksek olduğu için kalınlık-genişlemeli moddaki tınlayıcılar daha iyi performans göstermektedirler.
BST temelli tınlayıcılar genel olarak diğer piezoelektrik malzemelere göre özellikle Q açısından daha düşük
performans göstermektedir. Örneğin günümüzdeki alüminyum nitrid (AlN) temelli FBAR lar 1500ve üzeri
Qdeğerlerine sahipken [19], yukarıda bahsedilen BST temelli FBAR ve SMAR lar 250’nin altında Q
değerleri sergilemektedirler. Bu yüzdendirki, BST temelli, ve içten anahtarlanabilme gibi cazibeli özelliği
olan tınlayıcıların ticari ürün haline gelebilmesi için performansının iyileştirilmesi gerektiği aşikardır. Bu
bağlamda da araştımacılar son yıllarda BST yi büyük ölçüde sadece elektromekanik çevirici olarak
kullanmayı önerip, BST temelli tınlayıcıya yüksekQ ya sahip başka katmanlar eklemeyi önermişlerdir. Bu
şekilde araştırmacılar tarafından çeşitli içsel anahtarlanabilen ve yüksek Q lu (~ 800) komposit tınlayıcılar
üretilmiştir [20]-[22]. Bunun yanı sıra, komposit tınlayıcılar kullanılarak hem elektriksel olarak bağlanmış
hem de akustik olarak kuplajlanmış RF filtreler tasarlanıp üretilmişdir [23]-[24]. Son olarak da, yakın zaman
önce harici bir anahtar olmaksızın, sadece BST temelli tınlayıcılar ve varaktörler kullanılarak ilk çift bantlı ve
voltajla açılıp kapanabilen bir filter bankası raporlanmıştır [25].
Bu makalenin ilerleyen kısımlarında önce içsel anahtarlababilir RF akustiktınlayıcı yapıları tartışılacaktır. Bu
bağlamda BST’nin dielektrik ve piezoelektrik özellikleri ve tınlayıcı yapıları detaylı olarak
sunulacaktır.Akabinde, BST temelli rezonatörleri kullanan elektriksel olarak bağlanmış ve akustik olarak
kuplajlanmış filtrelerin çalışma prensipleri ve tasarımları sunulacaktır. Bu filtrelerin voltaja bağlı
anahtarlanabilirlik özellikleri BST’nin piezoelektrik özellkleri vasıtasıyla tartışılacaktır. Son olarak da, BST
temelli FBARların Q değerlerinin artırılması ile ilgili yakın zamanda gerçekleştirilen çalışmalar, özelliklede
yüksek Q silicon tabakaların eklendiği komposit yapılar incelenecektir.
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2. BST TEMELLİ İÇSEL ANAHTARLANABİLEN AKUSTİK TINLAYICILAR
2.1. BST’nin Dielektrik ve Piezoelektrik Özellikleri
İnce film BST, içeriğindeki stronyum ve barium oranları değiştirilerek Curie sıcaklığı (Tc) değiştirilebilir.
Ortam sıcaklığının Curie sıcaklığının altında olduğu durumda BST ferroelektrik fazda olurken ortam
sıcaklığının Curie sıcaklığının üzerinde olduğu durumda ise BST paraelektrik fazdadır. Aşağıda Şekil. 2 de
normal bir dielektrik film için ve ferroelektrik fazda ve paraelektrik fazda bulunan BST filmler için
elektriksel polarizasyonun film üzerindeki elektrik alan (E) ye göre değişimi gösterilmektedir. Görüldüğü
üzere normal dielektriklerde polarizasyon uygulanan Eye doğrusal olarak bağlı iken paraelektrik ve
ferroelektrik fazda BST de polarizasyon uygulanan elektrik alana doğrusal olmayan şekilde bağlıdır. Üstelik,
ferroelektrik faz histeriz davranışıda sergilemektedir. Histeriz davranışından kurtulmak için BST deki barium
ve stronyum oranları uygun şekilde seçilerekTc oda sıcaklığının çok daha altına çekilir ve BST nin
paraelektrik fazda kalması sağlanır.

Şekil. 2.Malzeme içindeki elektriksel polarizasyonun (P) malzemeye uygulanan elektriksel alana göre
değişimi: (a) normal dielektirk malzemeler, (b) paraelektrik fazdaki BST ve (c) ferroelektrik fazda BST için.
Şekil. 2 de görüldüğü üzere, paraelektrik fazda BST’nin elektriksel polarizasyoununun doğrusal olmayan bu
davranışı, BST nin dielektrik sabitinin değerini elektrik alana yada voltaja bağlı hale getirmektedir. Şekil-3 de
BST nin dielektrik olarak kullanıldığı bir varaktörün tipik bir C-V eğrisi verilmektedir.

Şekil. 3. BST temelli varaktör için tipik C-V eğrisi
Burada görüldüğü üzere kapasitans maksimum değerini 0 V besleme durumunda sergilemektedir. Diğer bir
ifadeyle, bağıl dielektrik sabiti Ɛ r 0 V besleme değerinde azami değerdedir. Kapasitans değeri voltajın mutlak
değerinin artışıyla hızla azalmaktadır. Şekil. 3 de ki bu kapasitans-voltaj ilişkisi aşağıdaki matematiksel
ifadeyle temsil edilmektedir [26]:
(1)
C (V ) =

Cmax

 2V
2
2 cosh[ sinh -1 
3
 V2


 ] -1


.

burada C max ve V 2 sırasıyla maksimum kapasitans değeri ve kapasitansın maksimumdan yarıya düştüğü değeri
verecek uygulanan voltaj değeridir.
BST’nin yukarıda bahsedilen voltaja bağlı Ɛ r değişiminin yanı sıra, aynı zamanda voltajla değişen
piezoelektrik özelliği vardır. Üstelik BST paraelektrik fazda uygulanan voltajla açılıp kapanabilmektedirki bu
özelliği BST yi içsel anahtarlamalı cihaz üretiminde favori haline getirmektedir. BST’nin voltajla değişebilen
piezoelektirk özelliği güçlü elektrostriktifliğinden kaynaklanmaktadır. Bir boyutlu elektrostriksiyon denklemi
uygulanan elektrik alanı mekanik gerilmeye aşağıdaki gibi ilintilemektedir [27]:
u = QP 2

(2)
(3)
P= Ps + χ E
burada u, Q, ve P sırasıyla mekanik gerilme, elektrostriksiyon katsayısı ve elektriksel
polarizasyondur. P spontane kutuplanma (P s ) ve E ile endüklenen kutuplanmanın (χE)
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toplamından oluşmaktadır. Burada denklem (3) deki P yi deklem (2) de yerine koyarsak aşağıdaki
mekanik gerilme ifadesini elde edebiliriz:
(4)
u=
QPs 2 + 2QPs χ E + Q χ 2 E 2 .

(4)’ün sağtarafındaki toplam halindeki üç ifade soldan sağa doğru sırasıyla spontane polarizasyon
sayesinde oluşan, piezoelektrik sayesinde oluşan ve elektrostriksiyon sayesinde oluşan mekanik
gerilmeleri temsil etmektedir. (4)’ü aşağıdaki hale getirirsek:
(5)
u=
QPs 2 + (2QPs χ + Q χ 2 E ) E

yukarıdaki parantezin içerisindeki toplam halindeki ifadeyi etkin piezoelektrik sabiti gibi kabul
edebiliriz, çünkü gerilme (u) burada tipik bir piezoelektrik davranışı olarak E ye piezoelektrik
sabitiyle lineer olarak bağlıdır. Parantezin içinde etkin piezoelektrik sabitini oluşturan ilk ifade
sabitken ikinci ifade elektrik alan (E) ye bağlıdır. Eğer BST deki baryum ve stronyum oranları
uygun şekilde seçilerek BST’nin oda sıcaklığında paraelektrik fazda olması sağlanırsa, spontane
polarizasyon yok olur (P s ) ve mekanik gerilme aşağıda (6) da gösterildiği gibi sadece elektrik
alanla değişen bir piezoelektrik sabitine bağlı hale gelir. Buradan da görüldüğü üzere BST ancak
uygulanan E’nin yada besleme voltajının 0 dan farklı olduğu durumlarda piezoelektrik olarak
davranır ve piezoelektrik sabiti voltajla artar. Uygulanan voltajı açıp kapatarak BST’nin
piezoelektriklğini anahtarlanabilir yapabiliriz. Aşağıdaki kısımlarda da göreceğimiz üzere, bu
özellik BST temelli içsel anahtarlanabilir tınlayıcılar ve bu tınlayıcıların kullanıldığı RF filtreler
yapımında kullanılırlar.
(6)
u = (Q χ 2 E ) E.
2.2. RF AKUSTİK DALGA TINLAYICI YAPILARI
RF uygulamalarda kullanılan akustik dalga tınlayıcıları kalınlık-genişlemeli modda yada uzunlukgenişlemeli modda çalışan tınlayıcılardır. Diğer bir ifadeyle eğer tınlayıcının mekanik titreşimi
dikey yönde yani elektrotların yüzey normalleriyle aynı yönde ise bu tınlayıcılar kalınlıkgenişlemeli tınlayıcılardır. Titreşim yatay yönde yani elektrot yüzey normallerine dik yönde ise
uzunluk-genişlemeli tınlayıcılardır. Kalınlık-genişlemeli cihazlar sadece elektrot ve
elektromekanik dönüşümü sağlayan piezoelektirk katmanlardan oluşan membıran şeklinde
olabileceği gibi, kalın bir substratın üzerine bu membranın araya bir Bragg yansıtıcı (Bragg
reflector) konarak üretimesi şeklindede olabilir. İlk türden olanlara film yığın akustik tınlayıcı
(FBAR) denirken ikinci türden olan tınlayıcılar ise sıkıca bağlanmış tınlayıcı (SMR) olarak
adlandırılmaktadır. Şekil. 4. de FBAR ve SMR tınlayıcıların genel yapıları gösterilmektedir. Şekil.
4. (a) de görüldüğü üzere, FBAR lar basitçe piezoelektrik katmanın (örn. BST) metal elektrotlarla
sandviç şeklinde sıkıştırılmasıya elde edilen bir kapasitif membıran yapısına sahiptir. Bu yapıda
akustik enerji bu sandviç yapının içine şıkışarak piezoelektrik etkiyle tekrardan elektriksel sinyale
dönüştürülür. Tınlayıcının her iki tarafındaki havanın akustik empedansı ile havadan sandviç
yapıya doğru bakıldığında görülen akustik eşlenik empedans arasındaki fark çok fazla olduğu için
akustik enerji sandviç yapının içerisinde sıkışacaktır. Yani bu sandviç yapı bir akustik kavite gibi
davranacaktır.

Şekil. 4.Kalınlık-genişlemeli modda çalışan RF akustik tınlayıcılar: (a) Film yığın akustik tınlayıcılar
(FBAR) ve (b) sıkıca bağlanmış tınlayıcılar (SMR)

Şekil (4) (b) deki SMR yapı içinde aynısı geçerlidir fakat burada sandviçin alt tarafında akustik
enerjinin sabstrata gitmesini engellemek, ve sandviç yapının içerisinde kalmasını sağlamak için bir
Bragg yansıtıcı kullanılmıştır. Bragg yansıtıcı üstüste konulmuş yüksek ve alçak akustik
empedanslı katmanlardan oluşur. Bu katmanların kalınlıkları çalışılan frekansa göre değişir.
Tınlama frekansını tınlayıcının kalınlığı belirler.Kalınlık-genişlemeli modda çalışan tınlayıcılar
aşağıda verilen akustik iletim hattı modeli ile modellenebilmektedir.
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Şekil. 5.Kalınlık-genşlemeli moddaki tınlayıcılar için akustik dalga modeli

Yukarıdaki modelde Z t ve Z b en altta ve en üstteki havanın karakteristik empedansını yük olarak
alıp sırasıyla bütün katmanlarda aşağıdaki denklemi uygulayarak hesaplanabilir.
Z = Z ac

Z L + Z ac tanh ( γ t )
Z ac + Z L tanh ( γ t )

(7)

burada γ, t, Z ac , ve Z L sırasıyla akustik yayılma sabiti, her bir katmanın kalınlığı, her bir katmanın
akustik empedansı ve her bir katmandan bir önceki katmana doğru bakarken yük olarak kabul
edebileceğimiz akustik empedansdır. (7) yi kullanılıp Z t ve Z b hesaplandıktan sonra, tınlayıcının
girişindeki elektriksel empedans aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
Z in=



( zt + zb ) cos 2 ϕ + j sin 2ϕ
1
tan ϕ
× 1 − K 2

jωC 
ϕ ( zt + zb ) cos 2ϕ + j ( zt zb + 1) sin 2ϕ 

(8)

burada C ve K2sırasıyla statik kapasitans ve BST’nin elektromekanik kuplajlanma sabitidir. BST
için K uygulanan besleme voltajına bağlı bir sabittir.BST’nin FBAR ve SMR larda kullanımının
yanı sıra komposit FBAR tasarımında kullanımıda raporlanmıştır. Kompozit FBAR lar normal
FBAR ve SMR lara göre daha yüksek Q değerleri sergilemektedirler; çünkü yukarıda bahsedilen
sandviç yapıya mekanik kayıpları daha düşük katmanlar eklenmektedir. Şekil-6 (a) da bir
kompozit FBAR’ın genel yapısı gösterilmektedir.

Şekil. 6.Kalınlık-genişlemeli modda çalışan bir tınlayıcı türü olan Kompozit FBAR (a) genel yapısı ve (b)
ölçülen frekansa karşı giriş empedans cevabı [28].

Genellikle tek-kristal Si yada safir gibi mekanik kayıpları az substratlar sandviç yapıdaki
katmanların altına konularak tınlayıcının Qdeğeri arıtılır (Şekil 6 (a)). Şekil-6 (b) de de ise ölçülen
bir giriş empedans cevabı gösterilmektedir. Buradan görüldüğü üzere, besleme voltajı 0 V iken
cihaz basit bir kapasitans gibi davranırken, cihazın besleme voltajı artırıldığında BST piezoelektrik
haline geldiği için cihaz bir akustik tınlayıcı olarak çalışmaktadır. Yani tınlayıcı cevabı harici
hiçbir anahtar kullanılmaksızın sadece kendi üzerine uygulanan besleme voltajıyla açılıp
kapanabilmektedir.
RF uygulamalarda kullanılan akustik tınlayıcı türlerinden biride uzunluk-genşilemeli
tınlayıcılardır. Burada tınlayıcılar yatay yönde titreştiği için tınlama frekansı tınlayıcının yatay
uzunluğuyla belirlenir. Bu tınlayıcılarda cihazın uzunluk doğrultusunda titreşebilmesi için cihazın
sadece alt tarafı boşta bırakılmaz (membıran olarak), aynı zamanda titreşimin olacağı kenarlarda
serbest bırakılır. Şekil.7. de iki adet uzunluk-genişlemeli modda çalışan tınlayıcının genel yapısı ve
mod-şekli gösterilmektedir. Şekil. 7. (a) daki tınlayıcılaraynı zamanda kontür mod olarak da
adlandırılır ve titreşimi radial yödedir. Şekilde mekanik yer değiştirmenin en yüksek olduğu
kırmızı renkli yerler kontürün iç kısmı ve dış kısmlarıdır. Bu yapıya aynı zamanda radial-
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genişlemeli yapıda denmektedir [28]. Şekil. 7 (b) deki tınlayıcı ise dikdörtgensel yapıda olup
mekanik yer değiştirme yatay yöndedir. Uzunluk-genişlemeli tınlayıcılarda, tınlayıcının mod
şeklini asgari şekilde etkilemesi için urganlar (tether) mekanik yer değiştirmenin olmayacağı
pozisyonlara konulmalıdırlar.

Şekil. 7.(a) Çembersel yapıda, (b) dikdörtgensel yapıda uzunluk genişlemeli yapılar için mod şekilleri [28].

3. BST TEMELLİ İÇSEL ANAHTARLANABİLEN AKUSTİK FİLTRELER
Önceki bölümde anlatılan akustik tınlayıcılar, RF filtre tasarımlarında kullanılmaktadırlar. Burada
BST temelli tınlayıcıların içsel olarak anahtarlanarak açılıp kapanabilmesi, yani 0 V iken sadece
parallel plaka kapasitans olarak çalışıp voltaj yükseltildiğinde akustik tınlayıcı olarak çalışması,
aynı şekilde içsel olarak anahtarlanabilen filtrelerin tasarımında kullanılmaktadır. Akustik
tınlayıcılarla iki tür filter yapılabilir: ilki elektriksel olarak bağlanan filtreler diğeri ise akustik
olarak kuplajlanan filtrelerdir. Elektriksel olarak bağlanan filtreler tınlayıcıların arda arda serişönt-seri şeklinde merdiven tipinde (ladder-type) bağlanmasıyla elde edilmektedirler. Şekil. 8 de
elektriksel olarak bağlanan filtrelerin genel bağlantı şeması ve bu bağlantının nasıl band geçiren
filtre cevabı oluşturduğu gösterilmektedir.

Şekil. 8.Elektriksel olarak bağlanan filtrelerin (a) genel bağlantı şeması, (b)filtre cevabının elde edilmesi

Şekil. 8. (b) de görüldüğü üzere, şönt bağlı filtrelerin tınlama frekansları seri bağlı olanlara göre
daha düşüktür. Şönt bağlı filtrenin seri tınlama frekansında (f s ) empedans minimum olduğu için
girişten gelen sinyal toprağa bypass edilerek filtrenin geçiren bandının alt kenrarının hemen altında
bir filtre iletim sıfırı (transmission zero) oluşur. Seri bağlı tınlayıcının paralel tınlama frekansında
(f p ) yüksek empedans girişteki sinyalin çıkışa doğru ilerlemesine engel olduğu için filtrenin
geçiren bandının yüksek kenarının hemen üzerinde bir iletim sıfırı oluşturur. Böylece filtrenin hem
alt hem de üst kısımlarındaki etekleri keskin hale gelir. Şönt tınlayıcının yüksek empedanslı tepesi
ve seri tınlayıcının düşük empedanslı dip noktaları ise filtrenin geçiren bandının ortalarında olacak
şekilde tasarlandığı için vesinyal girişten çıkışa doğru rahatlıkla iletilebildiği için bir sinyal geçiren
bant oluşur. Şekil. 9 da 1.5 kısımlı yani üç tınlayıcıyla üretilmiş bir FBAR filtrenin bağlantı şeması
ve ölçüm sonuçları verilmektedir. Şematikten görüldüğü üzere, tınlayıcıların üçüde tam orta
noktaya bağlanan rezistif bir dc besleme yolu üzerinden beslenerek açılıp kapanmaktadır. Buda
Şekil-9 (b) ve (c) de görüldüğü üzere tüm filtrenin açılıp kapanmasını sağlamaktadır.Filtreye 0 V
uygulanırken filtre basit bir kapasitif T cevabı sergilerken, besleme voltajı artırıldığında (örn. 30
V), açık bir band geçiren filtre cevabı gözlenmektedir.
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Şekil. 9.1.5 kısımlı üretilmiş bir FBAR elektriksel bağlanan filtrenin (a) bağlantı şeması, (b) filitenin kapalı
iken (Vdc= 0 V) cevabı ve (c) filtrenin açık iken (Vdc≠ 0 V) cavabı [28].

Yukarıda bahsedildiği üzere, diğer bir filtre türüde akustik olarak kuplajlanan filtrelerdir.Akustik
olarak kuplajlanan filtreler elektriksel olarak bağlananlara göre band dışı cevabı daha iyi
performans gösterir. Şekil-10 da bir interdijital yapıda akustik olarak kuplajlanmış üretilen bir
filtrenin genel yapısı ve ölçüm sonuçları verilmektedir [23]. Görüldüğü üzere filtre kapalı iken
(Vdc=0V), giriş ve çıkış portları arasında 40 dB ye yakın izolasyon gözlenmektedir. Cihazın
üzerine voltaj uygulanarak açıldığında (örn Vdc= 55 V), cihaz net bir band geçiren filtre cevabı
sergilemektedir. Burada üzerinde durulması gereken husus, cihazın hem kapalıykenki giriş-çıkış
arası izolasyon, hem de açıkkenki band-dışı (out-of-band) giriş çıkış arası izolasyonu çok yüksek
olmasıdır. Bu açıdan aynı sayıda tınlayıcıdan yapılmış elektriksel olarak bağlı akustik filtrelerden
daha iyi izolasyon ve band-dışı performans göstermektedir.

Şekil. 10.Interdijital yapıda akustik olarak kuplajlanmış bir filtrenin (a) genel yapısı ve (b) kapalı ve açık
durumları için ölçüm sonuçları [23].

SONUÇ
Bu çalışmada BST’nin içsel açıp kapanabilen piezoeoektirik özelliği ve bu özelliği kullanılarak
son yıllarda RF uygulamalar için tasarlanan içsel anahtarlanmalı akustik tınlayıcı ve filtreler
tartışılmıştır. Yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, bu cihazların performansları
artırılabilirse özellikle ayarlanabilir RF devre ve sistemlerde harici anahtarları elimine edip önemli
ölçüde yer kazanımı ve sadelik sağlayacağı aşikardır.
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Abstract
Green buildings are buildings that are designed, built, renovated and operated to use natural resources
efficiently. Green buildings are constructed to produce renewable energy, to protect the health of the
inhabitants, to increase the productivity of the employees, to use the water, energy and other resources
more efficiently, to reduce the environmental negative effects that may occur.
The share of the energy used in the buildings in the world can be up to 45-50 % in total energy. This
situation shows, how important energy saving and management is in the buildings.
Intelligent building applications are generally foreseen for large public and office buildings, in addition
buildings with large usage area and number of users where the energy expenditures are very high.
A building designed for a family of 4 people in Malatya; electricity, drinking water, hot water, insulation
and heating needs are calculated and the amount of insulation and solar PV panels required to meet
these needs are calculated.

Keywords: Green building, renewable energy, photovoltaic panels

1. GİRİŞ
Doğal kaynakları verimli kullanabilecek şekilde tasarlanan, inşa edilen, yenilenen ve işletilen binalara verilen
isimdir. Yeşil binalar; yenilenebilir enerji üretmek, içinde yaşayanların sağlığını korumak, çalışanların
verimini arttırmak, suyu, enerjiyi ve diğer kaynakları daha verimli kullanmak, oluşabilecek çevresel olumsuz
etkileri en aza indirmek amacı ile inşa edilmektedir.
Dünyada, binalarda kullanılan enerjinin toplam enerji içerisindeki payı %45-50'ye kadar çıkabilmektedir Bu
durum binalarda enerji tasarrufunun ve yönetiminin ne kadar önemli olduğunun göstergesidir.
Binanın pasif sistem olarak kendisinin enerji etkin olmasının yanı sıra yüksek maliyetli otomatik kontrol
sistemlerine de gereksinim uyulduğundan, genellikle akıllı bina uygulamaları enerji harcamalarının çok
yüksek olduğu büyük kamu ve ofis binaları gibi kullanım alanı ve kullanıcı sayısı fazla olan binalar için
öngörülmektedir.

2. ARAŞTIRMA BULGULARI
Düşünülen çalışmada bir dublex daire baz alınarak hesaplamalar yapılmıştır. Hipotetik bir proje kapsamında
Malatya’da bulunan bir bina için 4 kişinin yaşadığı ve 1 ailenin kaldı kurgusu yapılıp proje verileri ona göre
seçilmiştir. Proje kapsamında binanın; elektrik ihtiyacı, içme suyu ihtiyacı, sıcak su ihtiyacı, yalıtım ihtiyacı,
ısınma ihtiyacı hesaplanmıştır.

2856

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-21 October 2017, Elazığ, Turkey
Binanın elektrik ihtiyacı hesaplanırken maksimum günlük tüketim değeri hesaplanmış ve bu değer göz
önünde bulundurularak gerekli işlemler yapılmıştır.
Tablo I. Araştırma konusu evde bulunan cihazlar ve muhtemel kullanım miktarları

Cihaz

Buzdolabı
Elektrik süpürgesi

Tüketim
[kW]

Günlük Kullanım
Süresi [saat]

Günlük Toplam
[kWh]

1

1

1

2

8

16

Tv

0.12

6

0.72

Bilgisayar

0.09

4

0.36

Çamaşır makinası

0.9

1

0.9

Ütü

1

2

2

Saç kurutma makinası

1

0.5

0.5

Ampul

0.02

5

0.1

Ketıl

2.2

0.1

0.22

Elektrikli fırın

2.5

2

5

Mikrodalga

1.5

0.5

0.75

1

1

1

Davlumbaz

0.15

0.5

0.075

Bulaşık makinası

1.2

1

1.2

Hidrofor

0.03

Tost

1
GENEL TOPLAM

0.03
29.855 kWh

Yukarıdaki tabloda cihazların hepsinin aynı gün içerinde kullanıldıkları ve kullanıldığı saatleri normal bir
ailenin yaşamına uygun olarak alınmıştır. Bu değerler kullanılırken bir yıl içerisindeki maksimum elektrik
ihtiyacının bu gün olduğu kurgusu yapılmıştır.

Şekil 1. Araştırmaya konu olan konutun ısı enerji ihtiyacı hesabı

Binanın yalıtım hesabı, makine mühendislerinin piyasada aktif bir şekilde kullandığı İZODER TS825
programı ile binanın gerekli ölçüleri teknik resminden alınıp gerilmiş ve hesaplamalar yapılmıştır. Duvar
kalınlığı, sıva kalınlığı vb. bilgiler mimari detaylardan alınmıştır. Binanın etrafını taban ve tavan dahil olmak
üzere saracak şekilde 50 mm kalınlığında cam yünü kullanılmıştır. Ayrıca infiltrasyonu azaltmak ve ısı
kaybını düşürmek için üç camlı pencere kullanılmıştır.
Aynı program kullanılarak, binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı 110186195 kJ ve birim alana düşen yıllık
ısıtma enerjisi ihtiyacı ise 69.77 kWh/m2 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca binanın özgül ısı kaybı hesapları
yapılarak, yapı elemanlarından iletim yolu ile gerçekleşen ısı kaybı miktarı 365.3 W/K havalandırma
yoluyla gerçekleşen ısı kaybı ise 289.75 W/K olarak bulunmuş, bu iki kaybın toplamı olan toplam özgül
ısı kaybı 655.05 W/K olarak bulunmuştur.
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Tablo II. Villadaki ısı kaybı hesap tablosu

Salon 22 °C
Günlük oda 22 °C
Mutfak 18 °C
Antre ve WC 18 °C
Banyolar 26 °C
Yatak odası 20 °C
Çocuk odası – I 20 °C
Giyinme odası 20 °C
Banyo 26 °C
Çocuk Odası – II 20 °C
Antre 18 °C

ISI KAYBI HESABI
Zemin katta
Zemin katta
Zemin katta
Zemin katta
1. katta
1. katta
1. katta
1. katta
1. katta
1. katta
1. katta
TOPLAM

1411 W
991 W
1240 W
896 W
762 W
654 W
843 W
97 W
324 W
879 W
1035 W
9132 W

Binanın ısı kaybı hesabı da yapılmış (Tablo II) ve toplam 9132 W olarak bulunmuştur.

Yapılan hesaplar Malatya ili baz alınarak yapışmıştır. İlgili tablodan Malatya dış ortam sıcaklığı -12 derece
olarak okunmuş ve hesaplar yapılmıştır. Ayrıca alınan diğer tablolar standartlardan alınıp gerçek değerlerdir.

Sıcak su ihtiyacının hesaplanması ise, konfor sıcaklığı 45° olarak seçilerek, normal kullanım için bir kişinin
günlük sıcak su ihtiyacı 40 litre olarak alındı. Bu değer değişken olabilmektedir. İller bankası bir kişinin su
ihtiyacı yaklaşık 30-50 litre olacak şekilde normal kullanım için şehir şebekelerini boyutlandırmakta bu
sebepten dolayı kişi başı 40 litre alındı.
İçme suyu ihtiyacının belirlenmesi; günlük kişi başı maksimum su tüketimi Malatya içi için kişi başı 120 l/s
olarak ilgili standarttan alınmıştır. Bu değere göre depo hacmi ve hidrofor hesabı yapılmıştır.
Binanın ihtiyaçlarının karşılanması için hipotetik bir proje kapsamında Malatya’da bulunan bir bina için 4
kişinin yaşadığı ve 1 ailenin kaldığı kurgusu yapılıp proje verileri ona göre seçilmiştir. Proje kapsamında
binanın, fotovoltaik panel hesabı, hidrofor ve depolama hesabı, güneş kolektörü hesabı, yeşil çatı uygulaması
ve ısı pompası hesabı yapılmıştır.

3. SONUÇ

Malatya şartlarında tasarlanan bir yeşil ev projesi yapılabilmesi için gerekli olan ihtiyaçlar ve yapılması
gerekenler hesap edilmiştir. Hidrofor ve depo hesabında, kişi başı su tüketimi 120 l/sn olarak seçilmiş,
buna bağlı olarak; depo hacmi = 120 x 4 x 3 =1440 litre olarak hesaplanmıştır. Depo tablolarından 1,5 tonluk
dikey su deposu seçilmiştir.

Güneş kolektörü hesabında, ihtiyaçlar bölümünde hesaplanan değerler göz önüne alınarak endüstriyel
uygulamalarda kullanılan program ile gerekli hesaplamalar yapılmıştır. Kolektör tipi “standart l usb” seçilmiş
Malatya için hesaplar yapılmıştır. Bu hesaplar sonunda kolektör adedi 2 adet çıkmıştır. Depo hacmi 0,4 m3 ve
ama gidiş boru çapı 1″ olarak hesaplanmıştır.

Yeşil çatı uygulaması, 400 mm kalınlığında humuslu toprak serilmiştir. Gerekli yalıtımlar toprağın altına
dahil edilmiştir. Ayrıca bu 400 mm kalınlık yalıtım hesabı yapılırken göz önünde bulundurulmuştur.
Fotovoltaik panel hesabı, binanın elektrik ihtiyacı 29,895 olarak hesaplanmıştı. Bu değer 30 kWh olarak
alındı bu kabulün sebebi ısı pompasının ne kadar elektrik tükettiğinin bilinmemesidir.

Sistemdeki batarya kapasitesi gereksinimi, enerji kaynağının üretim yapamayacağı sürelerde sistemin
devamlılığını sağlayacak kapasitenin bulunmasına dayanır. Güneş enerjisi ile elektrik üreten bir sistemde bu
geceyi ve yoğun bulutlu zamanları ifade eder.
Gerekli Toplam Batarya Kapasitesi = Enerjinin Aküden Sağlanacağı Günler * Deşarj Derinliği *
* Batarya Sıcaklık Katsayısı * Günlük Batarya Kapasitesi İhtiyacı
Formülü esas alınarak hesap yapıldı ve kullanılacak olan yerin yaz boyunca kullanılacağı ve yazın ortalama
sıcaklığın Malatya için 25.8 °C olduğu varsayımıyla ilgili tablodan 1,0065 değeri seçildi. Sıcaklık değerleri
yüksek olan zaman esas alındı. Bunun nedeni batarya gurubunun ihtiyacın tamamını karşılamasıdır.
Bir panelin etkin akım değeri 3 A olarak alınarak yapılan hesaplama sonucu 13.16 adet bulundu ve panel
sayısı 14 adet olarak alındı. Paneller yer tipi panel olarak bahçeye inşa edileceği düşünüldü.
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Isı pompası hesabı, sadece mahal ısıtması için işlemler yapıldı. Dikey ısı pompası tipi seçildi. Buna bağlı
olarak sondaj derinliği hesaplandı.

Bina kullanım alanı; 269,3 m2 , binanın özgül ısıtma yükü ise 9132/369,3 = 34 W/m2 olarak hesaplandı.
Tablodan gerekli sondaj derinliği 165 metre olarak hesaplandı.
Sonuç olarak, bu çalışmadaki konutu yeşil eve olarak tasarlamak için yapılması gerekenler tespit edilmiş
oldu.

Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2016/30 Nolu proje
kapsamında desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
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Abstract
High frequency power amplifiers (PAs) are used in wide variety of applications such as wireless
communication systems, jammers and radars. Power amplifier design considerations differ from one
another depending on the application where the PA is utilized. For example, some PA designs require
high linearity while others require high efficiency or maximum output power. For maximizing the output
power of transistors, the optimum output impedance values given in the datasheet of transistors are
utilized in the design of output matching circuits. However, usually these impedances are given for only
certain frequencies under certain circuit manufacturing conditions. When designing at other frequencies
or for different fabrication conditions, one needs to have an expensive load-pull tuner to determine
optimum output impedance values. In this work, we present the design of a power amplifier using simple
and inexpensive double-stub tuners. Amplifiers were fabricated on RF printed circuit boards. Small
signal response of amplifiers were measured with a VNA. High power performance of amplifier were
characterized on a setup including an RF signal generator, spectrum analyzer and high power dummy
loads.
Keywords:Microwave power amplifiers, double-stub tuners.

1. GİRİŞ
Mikrodalga yükselteçler en basit tanımıyla DC gücü yüksek frekans RF & Mikrodalga güce dönüştüren
devrelerdir [1]-[2]. Mikrodalga yükselteçler kablosuz haberleşme sistemleri ve radarlardan, karıştırıcılara ve
mikrodalga ısıtıcılara kadar birçok uygulamada kullanılmaktadırlar. Sinyalin antenden çıktıktan sonra
istenilen mesafelerde belirli bir güç seviyesinde kalabilmesi için antene giren sinyali güçlendirmek adına
kullanılan ve RF ön kısımda bulunan önemli bir sistem alt elemanıdır. Şekil-1 de mobil telefon haberleşme
sistemlerinde kullanılan tipik bir RF ön kısım mimarisi gösterilmektedir [3]. Görüldüğü üzere her bir
haberleşme bandı için anten öncesi güç yükselteci kullanılmakta ve her birinin gereksinimleri, ve güç çıkışları
farklılık gösterebilmektedir.
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Şekil. 1. Mobil telefon haberleşmesi için tipik bir RF ön kısım mimarisi
Mikrodalga yükselteçler uygulamadaki gereksinimlerine göre çıkış gücünü maksimize etme, doğrusallığını
artırma yada verimliliğ maksimize etme gibi gereksinimler göz önünden bulundurularak farklı türlerde ve
farklı teknikler kullanılarak tasarlanabilirler. Örneğin, verimliliği artırmak için, B ve C sınıfı yükselteç
beslemeleri uygulanabilir. Yada D-sınıfı (class-D) ve F-sınıfı (class-F) yükselteçlerde olduğu gibi çıkış
gerilim ve akımlarını şekillendirme teknikleri kullanılabilir.Doğrusallığın önemli olduğu uygulamalarda ise
doğrusallaştırma teknikleri kullanılmaktadır. Benzer şekilde uygulamanın türüne yükseltecin çıkış empedans
eşleme devresi (output matching circuit) maksimum çıkış gücü için yada maksimum verimlilik için optimize
edilebilir [4].
Mikrodalga yükselteçlerde kullanılan yüksek güçlü transistörler, yükseltecin ana ve en pahalı
elemanıdır.Tranzistörün verebileceği çıkış güç seviyesinin artışıyla transistor maliyeti hızlı şekilde
artmaktadır. Dolayısıyla maksimum güç çıkışının hedeflendiği durumlarda, çıkış empedans eşleme devresinin
bu amaca uygun en optimum değerlerde tasarlanması gerekmektedir. Tranzistör üreticiler tarafından
genellikle optimum yük empedansları (Z L ) sağlansa da bu değerler sadece belirli frekanslarda sağlanmaktadır.
Üstelik üretim ve devreye montaj esnasındaki farklardan dolayı da transistor için optimum yük empedansları
farklılık gösterebilmektedir. Tranzistör üreticilerinin sağladıkları doğrusal olmayan modeller de yine yüksek
güçlerde ölçüm sonuçlarından sapma gösterebilmektedirler.
Bu çalışmada çift saplamalı ayarlayıcıların manuel olarak kullanılmasıyla optimum yük empedansının
belirlenmesi ve bu yolla yapılan güç yükselteci tasarımının detayları tartışılmaktadır. Bu şekilde yapılan
tasarım, özellikle gücü maksimize etmenin gerekli olduğu ve üretici tarafından çalışılan frekanslarda yeterli
optimum yük empedanslarını sağlanmadığı yada üretim koşullarının farklılığı gibi nedenlerden dolayı
sağlanan değerlerinin yada modelin hassasiyetinin yeterli olmadığı durumlarda maliyeti çok düşük ve basit
bir yöntem sağlamaktadır. Pahalı yük-çekme ayarlayıcılarına (load-pull tuners) gerek kalmaksızın yüksek güç
sinyal üreteci, güç sensörü yada yalancı yük ve spektrum analizör gibi temel laboratuvar ekipmanları ve iki
adet çift-saplamalı ayarlayıcı yeterli olmaktadır.

2. TASARIM
Bu çalışmada kullanılan transistor FREESCALE firması’nın MRF21030L LDMOS ürünüdür. Tasarımın ilk
aşamasında tranzistor bir RF baskı devre üzerine konulmuş ve besleme yapabilmek için tranzistörün giriş
(gate tarafı) ve çıkışına (drain tarafı)mikroşerit iletim hatlarıyla besleme devresi yapılmıştır. Tranzistörün ve
besleme devresinin bağlantı şeması Şekil. 2. de verilmektedir. Bu şemada gösterilen devre transistörden
maksimum çıkış gücünü almak için optimum empedansların belirleneceği düzenekte kullanılmaktadır. Şekil.
3 de çift-saplama ayarlayıcıların, Şekil. 2. de verilen devrenin giriş ve çıkışlarına bağlanmasıyla elde edilmiş
böyle bir ölçüm düzeneği gösterilmektedir.

2861

Microwave Power Amplifier Design Using Double Stub Tuners, Seyit AhmetSis

Şekil. 2. Tranzistörün optimum çıkış empedansının belirlenmesi için yapılan devre

Şekil. 3. Çift saplamalı ayarlayıcıyla optimum çıkış empedanslarının belirlendiği ölçüm düzeneği
Şekil. 3 de görüldüğü üzere, hem giriş hemde çıkışta çift-saplamalı ayarlayıcılar kullanılmaktadır. Düzeneğin
girişinde istenilen çıkış güçlerine ulaşmak adına bir önyükselteç (preamplifier) kullanılmaktadır. İlk olarak
tasarım frekanslarında (2.11-2.17 GHz ) çıkıştaki ayarlayıcılar her bir frekansta maksimum çıkış gücü elde
edilene kadar ayarlanmaktadır. Güç ölçümü çıkışa bağlı bir yalancı yük ve yükle ayarlayıcı arasına bağlanan
bir yönlü kuplajlayıcı kullanılarak ölçülmektedir. Çıkıştaki çift-saplamalı ayarlayıcılar bu şekilde ayarlanıp
sabitlendikten sonra, girişteki ayarlayıcıyı ayarlamak için düzenek bir 2-portlu ağ analizörüne
bağlanmaktadır. Ağ analizöründe de girişteki çift-saplamalı ayarlayıcı giriş geri dönüş kaybını (return loss)
istenilen frekans aralığında minimize edene kadar ayarlanmaktadır. Bu şekilde yükseltecin kazancıda
artırılmaktadır.
Giriş ve çıkışlardaki ayarlayıcılarbu şekilde ayarlandıktan sonra sabitlenip sistemden çıkarılmaktadır.
Sonrasında bu ayarlayıcıların ayrı ayrı giriş ve çıkışları ağ analizörüne bağlanarak 2-portlu ağ parametreleri
ölçülmekte ve ölçülen bu parametrelere göre girişteki ve çıkıştaki empedans eşleme devreleri
tasarlanmaktadır. Şekil. 4 de tasarımı yapılan giriş ve çıkış empedans eşleme devrelerinin simulasyondan
alınan bağlantı şemaları ve Smith abağı üzerindeki simulasyon sunuçları gösterilmektedir. Bu şekilde, ölçülen
ayarlayıcıların giriş yansıma katsayısı ve buna uydurularak tasarlanan empedans eşleştirme devresinin simule
edilmiş giriş yansıma katsayısı aynı Smith abağında gösterilmektedir. Giriş empedans eşleme devresi 2 GHz
ile 2.3 GHz arası 10 dB den daha yüksek geri dönüş kaybı (return loss) göstermesi hedeflenecek şekilde
tasarımı yapılmaktadır. Çıkış empedans eşleme devresi ise, 2.11-2.17 GHz de maksimum çıkış gücü verecek
şekilde tasarlanırken, ikinci (4.28 GHz) ve üçüncü (6.42 GHz) harmoniklerde sırasıyla kısa devre ve açık
devre olacak şekilde tasarlanması hedeflenmektedir. Şekil. 4 (b) de ki Smith abağında ikinci harmonikte
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görülen empedansın abağın en soluna (kısa devre noktasına) üçüncü harmonikte görülen empedansın ise
abağın en sağına (açık devre noktasına) olabildğince yakın halde olacak şekilde tasarlandığı görülmektedir.

Şekil. 4.Tasarımı yapılan (a) giriş ve (b) çıkış empedans eşleme devrelerinin simulasyondan alınan bağlantı
şemaları ve Smith abağı üzerindeki simulasyon sunuçları.

3. ÖLÇÜM SONUÇLARI
Şekil. 5. de üretilen yüseklteç için güç ölçüm düzeneği verilmektedir. Üretilen yükseltece yeterli giriş
gücünün sağlanması adına girişine iki adet kaskad bağlanmış ön yükselteçler bağlanmıştır. Çıkışına ise bir
yönlü kuplajlayıcı onunda sonuna 50 Ω yalancı yük bağlanmıştır. Yönlü kuplajlayıcı çıkışa giden gücün 20
dB altını spektrum analizöre vererek spektrum analizörün girişini olası yüsek güçlerden korunmuştur.

Şekil. 5.Üretilen yükselteç için güç ölçüm düzeneği
Şekil. 6 (a) da çıkış gücünün, verimliliğin ve kazancın giriş gücüne göre değişimi gösterilmektedir. Şekil. 6
(b) de ise çıkış gücünün çalışma merkez frekansında (2.14 GHz), ikinci harmonikte (4.28 GHz) ve üçüncü
harmonikte (6.42 GHz) giriş gücüne göre değişimi gösterilmektedir. Şekil. 6. daki sonuçlardan görüldüğü
üzere yaklaşık 45 dBm çıkış gücü ve 45 % verimlilik elde edilmiştir ve bu tranzistörün veri sayfasında verilen
alınabilecek azami çıkışla uyumludur. Giriş ve çıkış güçleri cinsinden 1 dB sıkışma noktaları (P 1dB ) yaklaşık
olarak sırasıyla 33 dBm ve 44 dBm dir. Yükseltecin doğrusal olduğu bölgede 2.14 GHz frekansında kazancı
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yaklaşık 12 dB iken 2.17 GHz de yaklaşık 13 dB dir. Şekil. 7 de tranzistörün giriş geri dönüş kaybının (input
return loss, Γ in ) ve kazancın (G) frekansa göre değişimi verilmektedir.

Şekil. 6.Verimlilik, kazanç ve çıkış güçlerinin giriş gücüne göre değişimi

Şekil. 7.Yükseltecin giriş geridönüş kaybı ve kazancı

SONUÇ
Bu çalışmada pratik ve düşük maliyetli bir mikrodalga yükselteç tasarımı sunulmuştur. Ölçüm
sonuçları bu tasarım tekniğiyle tranzistörün sağlayabileceği azami gücün alınabileceğini
göstermiştir.
REFERANSLAR
[1] Raab, Frederick H., et al. "RF and microwave power amplifier and transmitter technologies-Part 1." High Frequency
Electronics 2.3 (2003): 22-36.
[2] F. H. Raab et al., "Power amplifiers and transmitters for RF and microwave," in IEEE Transactions on Microwave
Theory and Techniques, vol. 50, no. 3, pp. 814-826, Mar 2002.
[3] Sis, Seyit Ahmet. "Ferroelectric-on-Silicon Switchable Bulk Acoustic Wave Resonators and Filters for RF
Applications." (2014).
[4] J. C. Pedro, L. C. Nunes and P. M. Cabral, "A Simple Method to Estimate the Output Power and Efficiency Load–Pull
Contours of Class-B Power Amplifiers," in IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, vol. 63, no. 4,
pp. 1239-1249, April 2015.

2864

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

2865

Cost Analysis of a Plant Energy Requirement Meeting With
Photovoltaic System In Malatya
A. Şahinaslan1,* , R. Behçet1, M.M. Kocaaslan1
1

Department of Mechanical Engineering, Inonu University, Malatya, Turkey

Abstract
Renewable energy sources have gained importance in recent years by the depletion of fossil fuels needed
to meet the increasing energy needs of the world. As a result of using fossil fuel every day, toxic gases are
spreading in the atmosphere. This situation is destroying the livable world. The awareness of renewable
energy sources has led to new work in this area. The work on renewable energy systems has become
widespread in recent years. In particular, solar energy provides humanity with unlimited access to a
clean and endless source of energy.
In this study, we have searched for ways to meet the optimum number of renewable energy elements of the
12 kWh / day energy source, which is the daily energy requirement of the reference plant, and to produce
this energy at the most reasonable cost. The system is modeled according to the network. Annual energy
production and consumption, unit energy and total net costs, operating costs and investment costs of this
system are examined.
As a result, it has been predicted that the unit cost of electricity of a network dependent photovoltaic
system is lower than the mains electricity cost and it can work for about 20 years by amortizing itself in a
short period like three years.
Keywords: Renewable energy, photovoltaic batteries, cost analysis

1. GİRİŞ
Gelişen teknoloji ile birlikte, insanların teknolojiye ilgisi de artmakta, teknolojinin gelişmesine paralel olarak
tüm sektörlerde enerji ihtiyacı tahminlerin üzerinde hızla artış göstermektedir. Bugünkü teknolojileri
kullanarak enerji elde etmenin birkaç yolu var bunlardan en yaygın olanı fosil yakıtları kullanarak olanadır.
Ne var ki fosil yakıtların rezervleri de hızla azalmakta, bunun yanında çevreye zararları da fazla olmaktadır.
İkinci sırada yer alan nükleer enerji de o kadar masum değildir, özellikle, atıkların muhafazası ve tesisin
devreden çıkarılması süreçleri sıkıntılıdır.

Bu nedenle bilim adamları daha kolay ulaşılabilir ve çevreci olan enerji türlerine yönelmişlerdir. Bunların
başında da güneş ve rüzgâr enerjisi gelmektedir. Ülkemiz konumu itibarıyla birçok Avrupa ülkesinden daha
fazla bol güneş alan, güneşlenme süresi yüksek olan ülkeler arasında yer almaktadır. Ne var ki bu enerjilerde
rüzgâr ve güneşlenme sürelerine bağlı kalmaktadır. Ancak, çevreci ve insan sağlığına önemli bir etkisinin
olmaması nedeni ile rağbet görmektedir.

Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının enerjisini çeşitli yollarla ne kadar emilim sağlayabilirsek o kadar çok
enerjiden faydalanmış olacağızdır.
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Şekil 1. Dünya üzerine düşen güneş ışınlarının dağılımı [1]

Dünya ülkeleri arasında ülkemiz bu konuda şanslı, ülkemiz içerisinde ise Malatya ilimiz diğer birçok ile göre
şanslı durumdadır. Şekil 2 ve 3’den bu görülebilmektedir.

Şekil 2. Malatya ili global güneş radyasyon dağılımı dağılımı[2]

Şekil 3. Malatya ili güneşlenme süresi ve global radyasyon değerleri [2]
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2. ARAŞTIRMA BULGULARI

Malatya’da kurulu bir tesisin, elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla tesis bahçesine kurulan ve
güneş pilleri ile çalışan 12 kW’lık güneş enerjisi santralinin finansal analiz çalışmaları yapılmıştır. Bu sistemi
kurarken gerekli olan, yatırım maliyeti, proje gelir ve proje giderleri ile ilgili genel durumun belirtilmesiyle
değişik güneş panelleri ile oluşturulan sistemler için detaylı finansal değerlendirmeler yapılmıştır. Finansal
tabloların sonucunda tüm sistemler incelenerek ekonomik analiz oluşturulmuştur.

Şekil 2. Araştırmaya konu konut enerji uygulaması

Sistemle ilgili olarak yapılması gereken yatırım kalemleri; makine ve teçhizatlar, sistemin hazırlanması ve
inşası, projeye dönüştürülmesi, kurulum ve öngörülmeyen giderler olarak belirlenmiştir.
Tablo I. Sistemde kullanılacak fotovoltaik panelin özellikleri
MODÜL

SOLİMPEKS
Poly-Kristal
250 WP (Watt-PEAK)
1640x992x45 mm
44 Adet
(–40 ) – (+85)
2015

Üretici Firma
Tipi
Maksimum Modül Gücü
Boyutlar
Toplam Modül Sayısı
İzin Verilen Çalışma Sıcaklığı
İmalat Yılı

SIRA
NO

Tablo II. Sistemde kullanılacak alet ve ekipmanlar ve yaklaşık maliyetleri

EKİPMAN LİSTESİ

MİKTAR

BİRİM

BİRİM FİYAT [$]

TOPLAM
[$]

1

250 W Fotovoltaik Panel

44

Adet

187.50

8250.00

2

11 Kw On-Grid Inverter

1

Adet

2680.50

2680.50

3

Çift Yönlü Sayaç

1

Adet

300.00

300.00

4

Tek Yönlü Sayaç

1

Adet

45.00

45.00

5

4 mm² Solar Kablo

200

Metre

2.40

480.00

6

4x10 mm² NYY Kablo

13

Metre

2.25

29.25

7

4 mm Topraklama Kablosu

50

Metre

1.50

75.00

8

16 mm Topraklama Kablosu

50

Metre

3.75

187.50

9

Ø 20 Topraklama Çubuğu (1.5M)

8

Adet

75.00

600.00

10

AC Parafudur

1

Adet

187.50

187.50

11

DC Parafudur

2

Adet

150.00

300.00

12

12A DC Sigorta

2

Adet

11.25

22.50

13

4x40 A (300mA) Kaçak Akım Rölesi

2

Adet

30.00

60.00

14

3x32 A Sigorta

2

Adet

7.50

15.00

15

3x40 A Termik Manyetik Şalter

4

Adet

112.50

450.00

2868

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-21 October 2017, Elazığ, Turkey
16

Bara (30x5)

4

Kg

15.00

60.00

17

30x3,5 mm Galvaniz Şerit

120

Metre

2.00

240.00

Pano

1

Adet

150.00

150.00

1

Adet

1500.00

1500.00

20

Şebeke Koruma Rölesi
Kontaktör

1

Adet

50.00

50.00

21

Konstrüksiyon Montaj Seti

44

Adet

20.00

880.00

22

Sarf Malzemeler

1

ADET

375.00

375.00

23

İşçilik ve Montaj

1

ADET

525.00

525.00

Paratoner

1

ADET

900.00

900.00

50 mm² Bakır İndirme İletkeni

60

MT

11.25

675.00

1

ADET

2500.00

2500.00

18
19

24
25
26

Proje ve Onay Bedeli

TOPLAM

21537,25 $

Tablo II’de verilen sistemin kurulumu sırasında kullanılacak ekipmanların ve diğer giderlerin yaklaşık
maliyeti 21500 $ olduğu görülmektedir. Bunun dışında sistemin elektrik şehir şebekesine entegrasyonu için
harcanacak yaklaşık gider maliyetleri de Tablo III’de verilmiştir.
Tablo III. Sistemin kurulumundaki diğer gider kalemleri ve yaklaşık maliyetleri

YATIRIMIN TOPLAM MALİYETİ

FİYAT

Yaklaşık kurulum maliyeti

21 500 $

Sistem bağlantı bedeli

1 000 $

İşletme giderleri

1 000 $

Ön görülmeyen gider

500 $

KDV
TOPLAM MALİYET

Teşvik kapsamında KDV’den muaftır
24 000 $

Yenilenebilir Enerji Kanunun 1 sayılı cetveline göre; fotovoltaik güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinde,
üretilen enerjinin ilk 10 yıl boyunca 25 Euro cent/kWh, ikinci 10 yıl boyunca ise 20 Euro cent/kWh birim
fiyatla satın alınacağını belirtilmektedir [4].
Bizim kurulu sistemimizdeki günlük ve yıllık enerji miktarı reel olarak alınmış ve Tablo IV’de verilmiştir.
Tablo IV. Sistemin ortalama enerji üretim miktarı ve kanundaki garanti enerji alım fiyatları tablosu

Günlük Ortalama
Üretim

Yıllık Ortalama Üretim

19,8 kW/h

7227 kW/h

Birim Fiyat [ İlk 10 Yıl ]
25€ cent (0.25 €)

Birim Fiyat [ İkinci 10 Yıl ]
20€ cent (0.20 €)

Buna göre sistemden üretilecek enerjinin tamamının satılacağı düşünülürse bir yıldaki gelir 1807 Euro
edecektir, Dolar Euro dönüşümü yaklaşık 1.2 alınarak yapılırsa 11 yılda yaklaşık 24.000 Dolar edecektir.
Buradan da görüleceği gibi yatırım maliyetini ancak 11 yılda amorti edecektir.
Güneş pillerinin ömürlerinin de yaklaşık olarak 25 yıl olduğu düşünülürse diğer yaklaşık 10 yıldaki kazanç
kar olarak düşünülebilir.

3. SONUÇ
Sistemin maliyet analiz değerlendirmesi yapıldığında, bugünkü şartlarda böyle küçük ölçekli bir sistem
kurulumu kendisini 10-12 yılda amorti edebilmektedir. Kanunlarla sağlanan geri ödemesi 5 yıl sonra
başlayacak teşvik kredileri kullanılarak yapılacak olursa yatırımcısına kısa vadede kar sağlayacaktır.
Ayrıca, güneş enerji sistemlerinde büyük yatırımların olması nedeniyle, bu piyasa hızla canlanmakta dolayısı
ile de sistem kurulum ekipmanlarının tedarikçileri de hızlı bir şekilde çoğalmakta ve rekabet artmaktadır. Bu
yatırımcılara ucuz tedarik fırsatı sunmakta, her türlü ekipmanların piyasa fiyatları hızlı bir şekilde
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düşmektedir. Bunun sonucu olarak 5-6 yıl gibi kısa bir süre sonra yatırım maliyetinin çok düşeceği ve
yatırımcıların daha kısa sürelerde amorti edecekleri ve kara geçecekleri anlamına gelmektedir.
Bu çalışma, İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 2016/106 nolu proje
kapsamında desteklenmiştir. Desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.
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1

Abstract
It is possible to design the hot mix asphalts (HMAs) to exhibit the expected performance, against the
deterioration that occurs. At the first of the most frequent deterioration in hot mix asphalts is the
formation of a wheel tracking. In hot mix asphalts, the formation of the wheel tracking occurs in three
different ways. The flow wheel tracking is mainly due to the fact that the bituminous materials forming the
HMAs do not have sufficient properties. This type of deterioration is taken into account in the design
stage in order to prevent or delay the formation of the wheel tracking that occurs in HMAs. For many
years the softening point test has been used to evaluate the resistance of bituminous binders at high
temperatures. In recent years, the resistance of the wheel tracking has been evaluated using the dynamic
shear rheometer (DSR) test based on the performance with the development of Superpave specification.
With the increasing use of modified bitumen depending on the developing technology, the fact that the
data obtained from the DSR test is not realistic, a new test or method has to be developed. In the recent
studies, especially for the modified bitumens, the Multiple Stress Creep Recovery (MSCR) test has come
to the forefront. In this study, binder tests related to formation of the wheel tracking and at the present the
MSCR test which is considered to be the most suitable test method are explained.
Keywords: Wheel track, modification, Multiple Stress Creep Recovery (MSCR) Test.

1. GİRİŞ
Ağır taşıt sayılarındaki artış, bunların taşıma sistemlerinin değişmesi, dingil ağırlıklarının ve lastik iç
basınçlarının artması, ticari taşıtların yasal sınırın üzerinde yüklenmesi, bunların düşük hızla hareket etmesi,
uzun süreli veya durağan yükler, aşırı yük tekrarı, trafik yüklerine ve iklim koşullarına uygun olmayan
malzeme kullanımı, tasarım ve yapım hataları gibi nedenlere bağlı olarak, bitümlü sıcak karışımlarda kalıcı
deformasyonlar meydana gelmektedir [1-3].
Tekerlek izi oluşumu, yolun enine düzgünlüğünün bozulmasına neden olur. Enine düzgünlüğü kabul
edilebilir bir sınırın üzerinde bozulan bir yol, konfor ve güvenlik yönünden büyük sorunlar ortaya çıkarır. Bu
sorunlar; şerit değiştirme sırasında araç içindeki kişilerin rahatsız olması ve araç kontrolünün zorlaşması,
yağışlı havalarda tekerlek izi oluşmuş kısımlarda su birikmesi, biriken suyun buzlanmaya veya tekerleğin su
filmi üzerinde kaymasına neden olması ve dolayısıyla fren mesafesinin uzaması seklinde sıralanabilir [1, 4].
Tekerlek izi oluşumuna neden olan ana etkenlerden biri bitümlü bağlayıcının istenen reolojik özelliklere sahip
olmamasıdır. Tekerlek izi oluşumuyla ilgili olarak, dünyada birçok bilimsel çalışma yapılmış, performans
ölçütleri belirlenmiş ve çeşitli tahmin modelleri geliştirilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalarda belirlenen
performans ölçütlerinin, yalnızca mevcut deney koşulları için geçerli olduğu bilinmektedir. Bu nedenle,
belirlenen performans ölçütlerinin ve geliştirilen modellerin farklı koşullarda kullanılması uygun
olmamaktadır [4].
Bitümlü bağlayıcıların tekerlek izi dayanımlarının belirlenmesi için uzun yıllar yumuşama noktası
standardından faydalanılmıştır [5]. Fakat bu deney dinamik olmadığından ayrıca bağlayıcıların uygulanacağı
arazinin şartlarını ve yüklemeyi yansıtmadığından performansa dayalı olarak ölçüm yapan dinamik kayma
reometresi (DSR) deneyi aynı amaçla Superpave şartnamesi kapsamında kullanılmaya başlanmıştır [6-8].
*
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Superpave şartnamesinin uygulamaya girdiği 1993 tarihinde modifiye bitümlerden ziyade saf bitümler daha
fazla kullanıldığından DSR deney şartları ve tekerlek izi parametresi (G*/sinẟ) saf bitümler dikkate
alınarak belirlenmiştir [8]. Fakat taşıt miktarı ve dingil ağırlıkları artması, saf bitümlerin yeterli gelmemesine
neden olmuştur. Bu nedenle karayolu üstyapılarında kullanılan bitümlü sıcak karışımlarda katkı maddelerinin
kullanılması rutin uygulamalar arasında yer almaya başlamıştır [8]. Yapılan çeşitli çalışmalar sonucunda
Superpave tekerlek izi parametresinin modifiye bitümler için yeterli olmadığı belirlenmiştir [6, 9-11]. Bu
nedenle pahalı olan deney aparatını değiştirmeden sadece ilave bir yazılımla uygulanabilecek yeni bir deney
üzerinde çalışılmıştır. Çoklu Gerilme Sonrası Elastik Geri Dönme (MSCR) deneyinin, deney sonuçları göz
önüne alındığında, günümüz koşullarında hem saf hem de modifiye bitümler için tekerlek izi dayanımını en
iyi tespit eden yöntem olduğu belirlenmiştir [6, 12].
Bu çalışmada, özellikle modifiye bitümlü bağlayıcıların tekerlek izi dayanımını karakterize etmek için
önerilen en güncel yöntem olan Çoklu Gerilme Sonrası Elastik Geri Dönme (MSCR) deneyinin avantajları,
deney prosedürü ve şartname kriterleri detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bu çalışma sonucunda tekerlek izi
oluşumu üzerine güncel çalışmaları içeren detaylı bir kaynak oluşturulması amaçlanmaktadır.

2. TEKERLEK İZİ OLUŞUMU
Tekerlek izi oluşumu (oluklanma), taşıt tekerleklerinin kaplamaya değdiği bölümlerde, yol boyunca oluşan
düşey kalıcı deformasyonlar olarak tanımlanmaktadır [1].
Esnek üstyapılarda meydana gelen tekerlek izi, yapısal, oturma ve akma tekerlek izi olmak üzere üç ana gruba
ayrılmaktadır. Yapısal tekerlek izi genellikle alt tabakaların yeterli özelliklere sahip olmamasından
kaynaklanmaktadır. Oturma tekerlek izi, genellikle bitümlü tabakaların yeterince sıkışmamasından
kaynaklanmaktadır. Akma tekerlek izi ise bitümlü tabakaların yeterli özelliklere sahip olmamasından
kaynaklanmakta ve yük tekrar sayısı arttığında, tekerleğin altındaki kısımlarda çökmeler, kenarlarda ise
yükselmeler oluşmaktadır (Şekil 1) [2].

Şekil 1. Yapısal (a), akma (b ve d) ve oturma (c) tekerlek izi [2].
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3. MSCR DENEYİ VE AVANTAJLARI
Amerika Federal Karayolu İdaresi (FHWA) tarafından geliştirilen ve yeni bir test olan MSCR testinin
polimer modifikasyonlu bitümler için uygun olduğu birçok çalışmada görülmüştür. MSCR testinde DSR
cihazı kullanılarak, numuneye 1 saniye boyunca 0,1 kPa’lık kontrollü bir kesme gerilmesi uygulanır. Ve bunu
9 saniyelik bir dinlenme dönemi izler. Her döngüde, bağlayıcı pik gerilmeye ulaşır ve tekrar kesme gerilmesi
uygulanmadan önce toparlanır. Şekil 2’de ilk 10 döngünün tipik bir örneği görülmektedir. Eşitlik (1) ve
(2)’den faydalanılarak hesaplanan, pik gerilme ile 15 nihai gerilme arasındaki farkın pik gerilmeye
bölünmesiyle her bir döngünün elastik geri dönme oranı elde edilir. Numuneyi koşullandırmak için ilk 10
döngü 0,1 kPa’lık gerilme uygulanarak yapılır. Daha sonra, 0,1 kPa’lık kesme gerilmesi uygulanarak yapılan
10 sünme-geri dönme döngüsü sonunda ortalama elastik geri dönme tespit edilir. 0,1 kPa’lık kesme
gerilmesiyle tamamlanan 10 döngüden hemen sonra, 3,2 kPa’lık kesme gerilmesi etkisi altında, numuneye ek
bir 10 sünme-geri dönme döngüsü daha uygulanır. Tüm bu döngülerin verilerinden faydalanarak ortalama
elastik geri dönme Eşitlik (3) ve (4) kullanılarak, geri dönmeyen sünme uyumu ise Eşitlik (5-8) kullanılarak
hesaplanır [13].

Şekil 2. MSCR testinin ilk 10 döngüsünün tipik bir grafiği

N=1’den 10’a kadar;

(1)

N=11’den 20’ye kadar;

(2)

N=1’den 10’a kadar;

(3)

N=11’den 20’ye kadar;

(4)
(5)
(6)

N=1’den 10’a kadar;

(7)

N=11’den 20’ye kadar;

(8)

AASHTO M 320 şartnamesinde yer alan Tablo-1’deki yüksek sıcaklık şartname parametresi (G*/sinδ)’nin
modifiye bağlayıcılar dikkate alındığında, tekerlek izi ile zayıf bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu
durum, şartnamedeki geleneksel G*/sinδ testi yerine Çoklu Gerilme Sonrası Elastik Geri Dönme (MSCR)
testinin geliştirilmesine yol açmıştır. Yeni yüksek sıcaklık şartname parametresi; MSCR testinden, her bir
gerilme seviyesi için Eşitlik (5) ve (6) ile hesaplanan geri dönmeyen (kalıcı) kesme şekil değiştirmesinin
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uygulanan gerilmeye bölünmesiyle ve Eşitlik (7) ve (8) ile hesaplanan ortalama bir gerilme seviyesi ile
bulunur. Bu parametre geri dönmeyen sünme uyumu ya da J nr olarak adlandırılır. Bağlayıcılar, J nr değerleri
kullanılarak eşdeğer standart dingil yükü aralıklarına göre belirlenen trafik seviyelerine göre
sınıflandırılabilmektedir. Mevcut Superpave şartnamesinde, trafiğin ağır olması durumunda ihtiyaç duyulan
performans seviyesi yüksek sıcaklık değerini bir veya iki derece arttırmak gerekmektedir. Bu yeni
sınıflandırma süreci, ağır taşıt trafiğinin beklenmesi durumunda daha yüksek bağlayıcı performans sınıfının
kullanılmasına gerek duyulmamasını sağlamaktadır [13].

3.1. MSCR Testini Kullanmanın Avantajları [14]
MSCR deney yönteminin mevcut Superpave şartnamesine göre avantajları;
• Yeni deney ekipmanına ihtiyaç duyulmamaktadır.
• MSCR, hızlı ve kolay tamamlanabilen bir testtir.
• MSCR testi ile hem modifiye bağlayıcılar hem de modifiye edilmemiş bağlayıcılar üzerinde etkin bir
şekilde çalışılabilir.
• MSCR deneyi tekerlek izi dayanımı açısından daha doğru bir göstergedir.
• Trafik yüküne göre performans sınıfında artış yapmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.
• PG “plus” testleri elimine edilebilir.
• Gerilmeye karşı hassas olan bağlayıcılar tespit edilebilir.
• AASHTO MP 19 şartnamesi laboratuvar verimliliğini arttırır.
• Standart bir şartname asfalt endüstrisinin yararına olacaktır.

4. AKMA TEKERLEK İZİ OLUŞUMUNA KARŞI, BİTÜMLÜ BAĞLAYICILARIN
DAYANIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR
D’angelo yapmış olduğu çalışmada, AASHTO M 320 Superpave bağlayıcı şartnamesini değerlendirmiştir.
Çalışmada, SHRP şartnamesinin gelişiminin temel olarak saf bağlayıcılar üzerinde yapılan çalışmalara
dayandığını belirterek SHRP şartnamesinin, yerini aldığı ve sadece yüksek ısılarda bağlayıcının viskoz
özelliklerine dayanan şartnameye göre büyük bir ilerleme sağladığını ifade etmiştir. Fakat buradaki sorun da
şartnamenin modifikasyonu göz ardı etmesi olmuştur. Hem modifiye, hem de saf bağlayıcıları tanımlamak
için performansla bağlantılı bir bağlayıcı şartnamesine sahip olmak en ideal çözümdür. Bu şartnamenin de
temeli reolojik özelliklere dayanmalı ve geçerliliği karışım performanslarıyla kanıtlanmalıdır [8].
D’angelo yapmış olduğu bir başka çalışmada ise, MSCR Testi ile tekerlek izi arasındaki ilişkiyi
değerlendirmiştir. Çalışmada, Superpave şartnamesinin özellikle modifiye bitümler için yetersiz olduğu ve
MSCR deneyinin daha iyi sonuç verdiği detaylı bir şekilde açıklanmış ve MSCR deneyinde yeni bir cihaza
ihtiyaç duyulmadığı, mevcut DSR deneyinde yapılacak küçük yazılımsal değişimler ile bu deneyin ekstra
masraf yapılmaksızın kolaylıkla uygulanabileceği belirtilmiştir. Çalışmada farklı bağlayıcılar ve karışım
türleri kullanılmış ve MSCR testinin mevcut Superpave bağlayıcı kriterlerine göre karışım tekerlek iziyle çok
daha iyi bir uyuma sahip olduğu görülmüştür [12].
Delgadillo ve ekibinin yapmış oldukları çalışmada, kalıcı deformasyon dayanımlarına göre bitümleri
sınıflandırmak için toplam enerji kaybının kullanılmasının özellikle modifiyeli bitümlerde yanıltıcı
olabileceği ifade edilmiştir. Bu nedenle, yüksek viskoelastikliğe sahip bitümler için toplam enerji ve viskoz
durumda kaybolan enerji arasındaki fark büyük olabileceğinden tekerlek izi dayanımı bazında G*/sinδ’nın
bitümü doğru bir şekilde sınıflandırma konusunda yetersiz olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca Sabit Yükseklikte
Tekrarlı Kesme Testi’nin modifiyeli bir versiyonu olan RSCH-M deneyinin DSR’ye göre daha gerçekçi
sonuçlar verdiği tespit edilmiştir [15].
Soenen ve ekibinin yapmış oldukları çalışmada, bitümlü bağlayıcıların yüksek hizmet sıcaklıklarında,
özellikle gerilme veya yük dayanımını değerlendirmek amacıyla yeni yeni kullanılmaya başlanan MSCR
testinin, standarttan başlayarak ağır, çok ağır ve aşırı ağır trafik yüklerinde trafik yüküne göre bağlayıcıların
sınıflandırılmasını sağladığı ve testin doğrusal olmayan bağlayıcı özelliklerini de kapsadığı vurgulanmıştır.
Superpave bağlayıcı şartnamesinde, yüksek trafik hacimli veya çok düşük hızlı trafiğe sahip alanlarda,
bağlayıcılar ‘performans sınıfı artırma’ ile değerlendirilebilir. Bu durumda tekerlek izi testinin asfalt
kaplamada gerçekte olduğundan bir sınıf yüksek sıcaklıkta yapılması gerekmektedir. Fakat çok sayıda
çalışma, Superpave bağlayıcı şartnamesinde kaplama tekerlek izinin tahmininde kullanılan G*/sinδ
parametresinin özellikle modifiyeli bağlayıcılar için uyarlanması gerektiğini ve sınıf arttırmanın uygun
olmadığını göstermiştir [16].
Singh ve Kataware yapmış oldukları çalışmada, modifiyeli bağlayıcıların tekerlek izi hassasiyetine yönelik
farklı reolojik parametreleri karşılaştırmışlardır. Daha önceki araştırmalara dayanarak Superpave parametresi
“G*/sinδ”, Shenoy parametresi “G*/(1- (1/tanδsinδ))”, MSCR testi ile ölçülen geri dönmeyen sünme uyumu
“J nr ” ve bağlayıcıların tekerlek izi dayanımını belirlemek için kullanılan “Sıfır Kayma Viskozitesi (ZSV)”
parametrelerinin uygulanabilir olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmanın sonucunda, gerçekçi test koşulları göz
önüne alındığında J nr ’nin en iyi tekerlek izi parametresi olduğu, hem laboratuvar hem arazi koşullarında geri
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dönmeyen sünme uyumu (J nr ) ile asfalt karışımların tekerlek izi performansı arasında daha iyi bir korelasyon
olduğu sonucuna varılmıştır. J nr ’nin G*/sinδ’ya kıyasla asfalt karışımlarının tekerlek izi performansıyla daha
iyi bir ilişkisi olduğu düşünülmektedir [6].

5. SONUÇLAR
Ülkemizin karayolu üstyapılarında kullanımı her geçen gün artan bitümlü sıcak karışımları oluşturan iki ana
unsur bitüm ve agregadır. Ülkemizde olduğu gibi bütün dünyada da bitümlü sıcak karışım kaplamalarda en
fazla görülen bozulmalardan biri tekerlek izi oluşumudur. Tekerlek izi, farklı şekillerde oluşmakla birlikte
akma tekerlek izindeki başlıca sorun bitümlü sıcak karışımlarda kullanılan malzemelerin yeterli dayanıma
sahip olmamasıdır.
Bitümlü bağlayıcıların tekerlek izi oluşumuna karşı dayanımını belirlemek amacıyla günümüze kadar çeşitli
deneyler tercih edilmiştir. Bu amaçla uzun yıllar yumuşama noktası deneyi kullanılmış fakat tekerlek izi
oluşumu ile doğrudan ilişkilendirilememiştir. Bu nedenle Superpave şartnamesi ile birlikte tekerlek izini
değerlendirebilmek amacıyla dinamik kayma reometresi deneyi kullanılmaya başlanmıştır.
Superpave bağlayıcı şartnamesi hazırlandığı dönemde özellikle saf bağlayıcılar deneylere tabi tutularak
şartname limitleri belirlenmiştir. Fakat artan ağır taşıt miktarları ve dingil yükleri nedeniyle saf bağlayıcılar
yeterince performans sergileyemez olmuş ve modifiye bitüm kullanımı bütün dünyada günbegün artmaya
başlamıştır.
Superpave bağlayıcı deneylerinin sonucunda aynı performans seviyesine sahip bağlayıcıların benzer
performans sergilemesi beklenmektedir. Ancak yapılan çalışmalarla, saf bitüm için tekerlek izi dayanımının
tespitinde başarılı sonuçlar veren DSR deneyinden elde edilen G*/sinδ değerinin, modifiye bitümler için
yüksek korelasyon sağlayamadığı ve aynı performans seviyesine sahip bağlayıcılarla hazırlanan karışım
numunelerinin farklı özellikler sergiledikleri tespit edilmiştir.
Elde edilen bütün sonuçlardan yola çıkarak performansa dayalı ilk tekerlek izi şartname kriteri olan G*/sinδ
değerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir. Ülkemizde Superpave şartnamesi kullanılmamasına rağmen özellikle
modifiye bitümler için mevcut şartnamede DSR deney sonuçları yer almaktadır. Yapılan bütün çalışmalarla
Çoklu Gerilme Sonrası Elastik Geri Dönme (MSCR) deneyinden elde edilen verilerin DSR deneyinden elde
edilen G*/sin δ değerine göre daha gerçekçi sonuçlar verdiği belirlenmiştir. Bu nedenle bu deneyin, özellikle
KGM tarafından değerlendirilerek gerekli görülmesi halinde, en azından ülke özel kriteri olarak saf ve
modifiye bağlayıcı şartnamelerine ilave edilmesi ile güvenlik, konfor ve kazanç açısından fayda sağlayacağı
düşünülmektedir.
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Abstract
Piezoelectricity is not a new but the revolutionary concept in the field of actuators, sensors and
transducers. It has been used in many industries such as aeronautics, automobiles, surgery etc. for years.
However, some of the concepts have required to be developed still. In this review study, the basics of
piezoelectricity were investigated. Besides, the recent and the most common piezoelectric material
applications in the literature were classified. It was aimed that researchers from different disciplines
could make use of this review study as a general overview for the wide range of application fields.
Within the scope of this, it begun with a brief overview of some piezo related terms and history of
piezoelectric material science. After that, the theoretical and experimental basis of the most distinct
piezoelectric materials’ characteristics was discussed. Finally, piezoelectric material applications
categorized generally. Then the specific and wide range of applications of piezoelectric materials from
different fields were reviewed. .
Keywords: Piezoelectricity, piezoelectric material science, applications.

1.

INTRODUCTION

The term ‘piezoelectric’ is derived from the Greek word “piezin” with the meaning of “squeeze or push”[1].
Piezoelectricity phenomenon or piezoelectric effect terms refer to the electrical charge generation in some
certain materials exposed to tension and compression. These materials are Quartz, Tourmaline, Ceramic,
GAPO4 and many others. It is also possible that electrical fields could deform these kinds of materials
inversely. This effect is called as "inverse piezoelectric effect”.
Jacques and Pierre Curie were noticed some novel characteristics in a number of crystalline materials such as
quartz (SiO2), Lead titanate (PbTiO3) and tourmaline group materials etc. in 1880 [2]. The most distinct
finding of their studies was that when these materials were subjected to the mechanical stress, these materials
generated voltages of opposite polarity proportional to the applied stress. This phenomenon was called by
Hankel as the “piezoelectric effect” [3]. A year after from the direct piezoelectric effect discovery, Lippman
predicted the "inverse piezoelectric effect’’ term referring to a deformation of these certain crystalline
under the influence of an electrical field [4]. Curie Brothers verified the existence of the inverse effect
experimentally in the same year. The inverse effect represents that when an electric charge applied, the
material strained and changed shape.
Over the next few years, piezoelectricity was remained in the laboratory with its promising potential.
However the core of piezoelectricity science was established [3]. For instance piezoelectric materials and
crystal structures were investigated also interdisciplinary and reversible relations among the mechanics
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thermodynamic and electric engineering sciences in terms of piezoelectricity researched during this
laboratory period.
The study of piezoelectricity was limited to laboratory analysis until the breakout of World War in 1916. The
first practical application of piezoelectricity, an ultrasonic submarine detector, was developed by Paul
Langevin [5]. In this application, the device including quartz crystals between its two metal electrodes was
submerged. When the voltage was applied to it, high frequency vibrations under the water were emitted
through it. The water depth or the depth of any object under the water could be obtained from the period of
travelling and returning of echo. This initial use of piezoelectricity aroused international interest in the
different application fields and encouraged other applications to use resonating and non-resonating
piezoelectric devices. This method can be assumed to be the basis of modern Sonar Applications.
After this success, ultrasonic transducers were employed to measure viscosity and elasticity. During SecondWorld War, a new class of synthetic materials such as Barium titanate (BaTiO3), Potassium niobate (KNbO3)
and Zinc oxide (ZnO) are discovered in United-States, Russia and Japan [6]. Those materials had promising
properties and better piezoelectric effects than naturally occurring piezoelectric materials. However, the most
distinct development in piezoelectric material science was the production of ceramic piezoelectric materials.
Contrary to the naturally occurring structures of piezoelectric crystals, piezoelectric ceramics have
“polycrystalline” structures. The most well-known and commonly used piezoelectric ceramics are lead
titanate, lead zirconate titanate (PZT) and barium titanate. Their non-complex structures, ease of
manufacturing into a variety of shapes and sizes etc. make them the most promising and popular advance
materials for today’s and future applications for all fields. These materials have been commonly utilized in
wide variety of fields from military, sonar to medical imaging and energy harvesting. Their properties have
been improving for a huge range of potential applications.
In this review study, the piezoelectricity science was considered from different aspects. Besides, the recent
and the most common piezoelectric material applications in the literature were gathered. The main purpose of
this study was to give a general overview about this notable material and its applications for new researches.

2.

POLARIZATION OF PIEZO ELECTRIC MATERIALS

Pressure application on the surface of piezoelectric materials generates electrical voltages. In other words
mechanical energy was converted into electrical energy by these materials. This phenomenon is known as
“direct piezoelectric effect” also it can be called as “generator or sensor effect”. Vice versa, an electrical
voltage can deform and change piezoelectric materials’ shape. This time electrical energy was converted into
mechanical energy by this actuator effect. This effect is called as "inverse piezoelectric effect". Both
monocrystalline materials and polycrystalline ferroelectric ceramics are reacted towards to the piezoelectric
effect [7].

Fig 1. The ideal, cubic perovskite structure [7].

•

Poling Process

A piezoelectric ceramic material consists of small crystallites. Each of the small grains contains domains and
polar directions of the unit cells are aligned in these domains. At first, these grains and domains are randomly
oriented; therefore, the net polarization of the material cannot occur, that is to say that ceramic does not
display piezoelectric properties. When a high enough DC electric field is applied on it, the domains are
oriented in the field direction. Therefore, DC electric current leads to a remanent polarization of the material.

Fig 2. Schematic illustration of the polling process; a)Random orientation of domains prior to poling, b) Poling in DC
electric field, c)Remanent polarization after electric field [7].
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At a molecular level, the piezoelectric material is polarized below the Curie temperature of it and above this
temperature the piezoelectric materials cannot sustain polarization. Hence, determining the temperature, at
which a piezo-ceramic is to be employed, has often the vital importance in choosing the right material for the
applications. As a rule, the operating temperature should not be exceeded about one half of the Curie
temperature of the piezo-ceramic [8].

3.

RECENT APPLICATIONS OF PIEZOELECTRIC MATERIALS

Piezoelectric ceramics can be used in the wide range of application fields owing to the superior properties of
them. They are mainly used as sensors, actuators and transducers.
Although there was very high demand towards to the piezo electric devices before 2010, manufacturing
process could not satisfy the demand. Recently, piezoelectricity science has been experienced its prime of
existence in terms of its scientific research development, manufacturing success and satisfying the
commercial demand. Some typical applications can be classified as below;
a.

Industrial equipment

b.

Test & measurement

c.

Optical communication and laser systems

d.

Health care

e.

Aerospace & space

f.

Sonar systems

g.

Nano & micro positioning

h.

Transportation

i.

Every day products

Some recent applications of these categories were reviewed in detail.

3.1. Test & Measurement Industry Applications
3.1.1. Ultrasonıc Level Measurement
The basic working principle of ultrasonic level measurement system is to determine liquid level by using
sound waves [9]. In this design, the ultrasonic level sensor is located in ultrasonic level transmitter, at the top
of the tank, and it transmits sound waves to an object. When these waves hit the (object) fluid surface, sound
echoes return back to the sensor. Piezoelectric materials are employed in ultrasonic sensors for ultrasonic
level measurement by converting electrical energy into the ultrasound waves.

3.1.2. Flow Meter
Especially for gas and oil industry flow measurement has a significant importance. Flow velocity, volume or
mass flow of pure water, process liquids, oils, light homogeneous liquids and gases can be measured by the
help of propagation time metering method or Doppler Effect principles of these kinds of devices. Due to the
piezo material usage in the flow meters, high resolution and reliable data to drillers, operators and geologist
can be provided. Flow measurement is provided in these kinds of systems [10].

3.1.3. Non-destructive Material Testing
Quality control of manufacturing products and equipment is a fabrication routine in industry. Considering
nuclear aeronautics industry control procedures require more attention in some fields, therefore most of the
control processes are conducted using non-destructive testing (NDT). High frequency ultrasonic waves are
generally used in this test technique. Piezoelectric transducer, in pulsed mode, produces and detects the
ultrasonic waves. A piezo-ceramic transmitter is bonded directly or via a liquid or solid connector to the test
piece. Internal parts of the workpiece are illustrated by using ultrasonic radiation of the piezo transducer. By
this way mechanical discontinuities encountered through ultrasonic path can be analyzed.

3.1.4. Accelerometer
Accelerometers can measure vibrations and shock waves for a wide variety of applications. Electrical signal,
directly provided by piezo-electric crystal, can be converted to acceleration directly. Easiness to use of the
accelerometers also their reliability and accuracy over wide frequencies make them notable choices for testing
process. So, there are so many accelerometer applications in industry and science [6].
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3.2. Industrial Equipment Applications
3.2.1. Ultrasonic Cleaning
All strains even persistent ones such as rust, oil, fungus, blood etc. can be cleaned quickly and easily using
ultrasonic cleaning method. The system basically consists of ultrasonic generator, ultrasonic transducer, a
piezo element and cleaning fluid appropriate for the cleaning object. Ultrasound and a proper solvent
penetrate cracks and clean objects without any dissembling of its components. Especially for micro-level
cleaning, this is the rather assertive and satisfactory method with its non-destructive cleaning strategy [11].

Fig 3. Schematic illustration of ultrasonic cleaning process [11].

3.2.2. Ultrasonic Welding
In ultrasonic welding ultrasonic vibrations with high-frequency are applied locally to the workpieces and hold
them together. In this welding method, ultrasonic transducers, consisting of two or more piezo-ceramic prestressed perforated ring, produce ultrasonic vibrations. These vibrations are amplified and focused on a small
surface area. One piece of thermoplastic is joined with other piece and then pressure is applied on both of
them. Ultrasonic vibrations and ultra sounds pass through the interfaces of pieces and friction heat occurs
between melt plastic and welding material interfaces. After that vibration stops and welding material
solidifies. These welding method is fast and efficient, has strong and durable bond and not to require adhesive
during the bonding process.

3.3. Health Care Applications
3.3.1. Ultrasound Scanners
Ultrasound transducers are able to send and detect the ultrasound. They can convert the detected ultrasound to
the electrical signal to be diagnosed. To obtain ultrasound, especially in the medical applications, PZT
ceramics are generally employed. Alternating current applied to the piezo transducer and the transducer starts
to vibrate with high speed. Thus, mechanical energy is converted to electrical energy and ultrasound is
produced. After that, ultrasound returns back and hits the piezo-crystal, so inverse piezoelectric effect is
occurred. Computers calculate completion period of this process. By this way, depths and speeds of any parts
of the object can be determined and images of the object can be created. For instance, images of a fetus are
developed by means of ultrasound scanners.

3.3.2. Piezoelectric Instruments in Dentistry
Piezoelectric hand pieces in dentistry are very popular recently. In these tools ceramic rings used for
vibration, namely when an electric current is applied to piezo-ceramic rings unit, including from 2 to 8 rings,
they oscillate in resonance between 20 kHz and 80 kHz frequencies. An amplifier, mounted between the
piezo-rings and tip, enhanced the vibrational displacements of tip. Consequently, ultrasonic scales are
calculated or plaques are removed without any damaging on the teeth by the operation conditions with high
frequencies oscillating and µm range motion amplitudes [12].

Fig 4. Piezoelectric hand piece for dental purposes [12].

3.3.3. Ultrasonic Surgery Instruments
Piezoelectric transducers are used in ultrasonic surgery instruments, which offer numerous advantages over
traditional techniques. Increased safety, visibility, precision, faster healing and more comfort for the patient
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are just some advantages of these instruments. Ultrasonic surgery can be used in a number of clinical
situations including bone surgery, eye surgery, sinus elevation and extractions.
Ultrasonic surgery instruments generally oscillate at 55 kHz. Ultrasonic energy is transmitted to a blade then
to tissue molecules beginning vibration. By this way, better cutting operation is carried out and because of the
faster blood coagulation in the tissue bleeding can be reduced even stopped. Oscillating frequencies is set
according to the hardness and tenderness of the object such as different oscillating frequencies are applied to
the bone and soft tissue.

3.4. Nano & Micro Positioning Applications
In some applications requiring well positioning, piezo-driven motors of piezo positioning stages are
employed to travel range of nano or micro level distances. Piezo element expands and drives the stages
towards to the travel axis [13,14]. These kinds of motion systems provide ultra-high precision motion and
ultra-fine control. Not only linear positioning stages but also rotary stages are implemented by the use of
these kinds of systems. Latest generation piezo systems have been utilized to eliminate operation limitations
recently, so these systems can satisfy the demand of the different industries from biotech to optics [15].

3.5. Aerospace & Space Applications
3.5.1. Active Vibration Damping
Damping systems are utilizes in most of the applications such as aircrafts, satellites, marine structures,
automobiles and disk derives etc. Material actuators with piezoelectric element, consisting of ceramic or
polymers are the most commonly used active damping systems. In active vibration damping systems’ sensors,
requiring high electrical voltages and limited control, piezo polymers are used. On the other hand for the
actuators in these damping systems, requiring wide range of frequencies, piezo ceramics are utilized [16].

3.5.2. Aging Aircraft Structural Health Monitoring (SHM)
Most of the studies in the aeronautics are conducted with the aim of increasing the reliability of the system.
Integrity of the mechanical parts, in the working condition, onset and progress of structural damage such as
fatigue cracks and corrosion are ascertained by the structural health monitoring tests. Commonly preferred
technique in SHM is to monitor lamb or ultrasonic waves through the object investigated surface. In these
applications, piezoelectric–ceramic lead–zirconate–titarate (PZT) patches have been employed as impedance
transducers recently owing to their sensing and actuating properties. The entire system is controlled using
configuration software and has been validated through functional, electrical, thermal and mechanical loading
resistance tests [17].

3.6. Optical Communication and Laser Systems
3.6.1. Interferometers
Interferometers are widely used instruments for detecting gravitational waves measuring small displacements,
refractive index changes of transparent materials, wavelength of light and surface irregularities etc. by means
of the pattern of interference created by lasers or waves superposition. Interferometers are used in so many
applications in industry and science from quantum mechanics and optical metrology to plasma physics.
Piezoelectric actuators used in these systems provide to improve some features, especially accuracy and speed
of the system, by fixing the mirror positions in the system owing to their nano or micro-oscillation amplitudes
and fast response times [18].

3.6.2. Tunable Lasers
Wavelengths of tunable lasers can be interfered and changed in the required conditions. Most of the lasers let
small shifts in output wavelength, so they operate discontinuously. However, there are a few lasers allowing
continuous tuning over a given wavelength. Tunable lasers rely on the performance of a micro positioning or
nano positioning actuator to position with extreme precision and repeatability. Piezos are used in tunable
lasers, where the output wavelength can be tuned [19]. Piezo fine tuning systems have narrow linewidth and
higher stability than manual coarse tuning systems based on their micro or nano positioning piezo-actuator.

3.7. Sonar Systems
Acoustic waves have significant importance in sending and receiving data. Therefore, they are the most
commonly preferred systems especially in the deep ocean investigations. Sound waves or wave pulses are
generated in the transducers of the sonar systems. High reliability of signals, obtained by signal modulation,
provides data transfer with rather allowable energy consumption under the high pressure. Piezoelectric
materials, used in transducers, play an important role in 2D and 3D imaging and sound communication for the
underwater investigations. Sonar systems are employed in comprehensive application area. For instance, fish
finders are other commonly used applications of sonars. If any fish exists under the target area, these systems
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display signals. Piezo transducers of these sonars generate soundwave or pulses of sound. These soundwaves
are reflected by especially swim bladders of the fishes and they are monitored on the screen. It is also
possible to detect fish shoals and their distance from the system by more complicated fish finder systems.

3.8. Energy Harvesting Products
Capturing small amounts of energy from one or more naturally-occurring energy sources, accumulating and
storing it for later applications are termed as “energy harvesting”. In other words, Energy harvesting (EH)
devices capture, accumulate, store and manage the energy effectively and supply it in a form that can be used
to perform a helpful task.. By combining suitable electronics, EH devices can be employed to create a selfsufficient energy supply system [20].
Energy harvesting devices convert external energy into electrical energy; therefore self-sufficient energy
supply systems can be obtained using these systems. On the other hand, determining and monitoring the
ambient conditions, by providing wireless sensor network in vehicles buildings even human bodies, is the
other purpose of energy harvesting systems. Various energies such as solar power, thermal, wind, kinetic
energy etc. can be considered as a potential energy sources for energy harvesting. However most of these
energies are generally captured and accumulated insufficiently. Mechanical vibration energy implementations
in energy harvesting have been among the most prominent and commonly used energy harvesting methods.
In these systems kinetic energy is in the form of a vibrating mass and it is converted into the electrical energy
by piezoelectric unit. One of the most important key point to improve energy harvesting process from the
environment is capturing vibrations in the range of 200 Hz frequency or lesser, because daily life products
and vehicles operate on such frequency band.
Some energy harvesting products containing piezo materials are, power generating sidewalk, railway track,
power generating boots or shoes, mobile keypad and keyboards, floor mats, tiles and carpets and automobile
tires etc.[6].

3.9. Transportation
3.9.1. Knock Sensors
Knock sensors are placed on the engine block, cylinder head or intake manifold to detect irregularities in
combustion process. These sensors, containing piezoelectric sensing crystals and resisters, sense vibrations
caused by engine knock or detonation. In the knock sensors, piezo elements generate small amount of electric
charges proportional to the applied force on them [6].

3.9.2. Distance Sensors
For years, ultrasonic sensors have been used in a various applications including fish finders, parking sensors
in cars and burglar alarms. Distance sensors, also called as park sensors, are ultrasonic transducers using the
same operation principles with sonar systems. In reverse gear motion of the vehicle, piezo transducers
generate ultrasonic waves and these waves are reflected by the obstacle. In turn, this process is changed into
an electrical system operation by the same transducer acting as an ultrasonic sensor. The distance is
calculated from the travelling time of the ultrasonic waves. The first applications of these sensors were
utilized to detect the obstacles during parking and they have been the most essential component for automatic
parking system today [21].

3.9.3. Fuel Injection Systems
Injection process plays a vital role in the combustion efficiency in diesel engines. In fuel injection systems
various parameters as fuel flow rate, flow profile, injection timing and duration are controlled decisively.
Effective engine performance is realized regarding the low emissions, high torque performance and fuel
economy (fuel consumption by more than 20%) by the use of fuel injection systems with piezo stack
actuators, so these systems are considered to be a milestone for piezoelectric material application in
automotive industry. It is possible to derive fast desired profiles and valve displacement by these injectors in
comparison to the usual electromagnetic injectors.

Fig 5. Injection System [23].
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3.9.4. Automotive Oil Pan
Engine oil pans make significant contributions to the comfort and safety enhancement of the vehicles by
controlling noise emission and vibrations. Also, they control radiated sound levels of the power train.
urface-attached piezoelectric patches are used in the oil pans of smart automobiles. These systems are rather
efficient especially at the idling speed and full load acceleration periods of the vehicle [24, 25].

Fig 6. Automotive Oil Pan [25].

3.9.5. Crash Sensors
Performance of the air bags depends on the control system and they are triggered electrically by the crash
sensors. There are so many types of crash sensors; rolamite gas dampened ball, spring and mass and tube
design sensors are just a few examples of the commonly used crash sensors. Solid state crash sensors, which
comprise piezoelectric crystal chips producing an electronic signal when jolted, are the other popular crash
sensor applications in the latest cars [26].

4.

CONCLUSION

The continued development of piezoelectric materials has led to a huge market of products ranging from
those everyday products to more specialized devices [27]. Since piezoelectricity has a simple concept and
piezo materials are easy to produce, piezoelectric material science is related to the disciplines of not only
electric electronics but also very much related to the mechanics and thermodynamics. For instance,
mechanical strain gauges, micro scale displacement sensors, small valve switches, sensitive balance are
possible only due to piezoelectricity. Therefore, piezoelectricity is considered to be a multidisciplinary
science. In this review study, some piezo related terms and history of piezoelectric material science and the
structure of these materials were investigated. In addition, the recent and the most common piezoelectric
material applications were listed to make clear of the mass information about the piezo applications in the
literature.
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Design and Manufacturing of Triglide Robot
M.Aydın 1,* , O. Yakut2

Abstract
This work deals with the design and manufacture of a triglide parallel robot. The triglide robot, a
member of the Delta robot family, which is mostly used in the pick and place processes, has been first
designed as 3D in the Solidworks program. Considering the working space and limb dimensions of the
design, the robot has been manufactured as one to one according to the design. During manufacturing,
some parts such as endless screws, induction shafts and rods have been purchased as ready form and
machined on a lathe. A few pieces have been produced on the milling machine. Finally, the assembly of
the robot has been completed by making the selection of suitable bolts and the production has been
ended.
Keywords: Triglide parallel robot, design, manufacturing.

1. INTRODUCTION
Although the information on parallel structures is based on the past, it has begun to be developed for robots in
recent years. These constructions are the result of connecting moving and fixed platforms with kinematic
chains. With the simultaneous triggering of the kinematic chains, the moving platform begins to move. In
contrast to serial manipulators with open kinematic chains, parallel manipulators have a closed kinematic
chain. Parallel robots have the advantages of high rigidity, ease of inverse kinematic solution, lightness, high
accuracy, low inertia of moving parts and high agility. The ease of inverse kinematic solution provides easy
to be able to control of parallel robots [1].
Parallel constructions can be preferred in micro robot applications because they are much less sensitive to
scaling effects. This is the reason for preference in medical practice, especially in endoscopy applications [2].
Parallel robots move safely with close singularity. When the robot follows a straight path to a singular
position, the forces required from the motors reach high values. Parallel robots provide sensitivity at lower
prices when compared to serial robots with the same sensitivity. Some sensitivity sections can not be
achieved with serial robots [3-6].
Three degrees of freedom parallel robots are often used in situations such as pick and place, machine
operations.
Delta robot is one of the popular parallel manipulator types that have been working on over the years. In the
Delta robot system, the end effector with three motors mounted on the fixed limb can be taken to any desired
position. The arms connected to the motors are driven separately. The arms are connected to the end effector
by parallelograms. Due to the use of parallelograms, the fixed platform and the moving platform are always
in parallel. The rigidity of the system depends on the rigidity of the selected arms and the spaces in the joints.
The smallest deviations in manufacturing quality affect the repeatability of the system at high levels. The
triglide from the delta robot family is a simpler version of the delta robot and is a parallel robot with three
degrees of freedom. There are three arms in the triglide parallel robot, which can be moved by linear motors.
Figure 1 shows the triglide parallel robot . The great advantage of the triglide robot is that it allows an infinite
range of motion in the z-direction [6-8].
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Fig.1.Triglide parallel robot [2]

In this work, a triglide parallel robot was devised a new three-dimensional design via Solidworks program.
First, the desired workspace was determined by considering the design made. In this way, the manufacturing
dimensions of the robot have been made certain. During the manufacturing of the robot, some parts have been
bought as ready form and some have been machined by taking as ready. Other parts were produced from
plexiglass material according to design dimensions. Assembly of the resulting parts was completed by
making suitable bolt selections. Finally, with the selection of the appropriate motor and coupling, the robot
came to the enabled state.

2. DESIGN OF THE TRIGLIDE PARALLEL ROBOT
Firstly, in order to enable the robot to move in the desired workspace during the design phase, dimensions of
elements numbered 1, 3, 6, 7 and 13 of the solid model given in figure 2 were decided.

Fig. 2. Triglide parallel robot solidworks solid model

The details indicated in Figure 2 are explained separately in figure 3 and figure 4.
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Fig.3. Detail 1 view

Fig. 4. Detail 2 view

The names of the parts shown in Figures 2, 3 and 4 have been given in Table I according to numbering.
Number

Tablo I. Part List
Part Name

1

Upper ring

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

End bearing
Down ring
Main connection element
Ball nut
Shaft
Endless screw
Joint connection element-1
Joint connection element-2
Endless Screw nut
Endless Screw bearing nut
Joint
Road
Joint connection element-3
End effector

The inner and outer diameters of rings number 1 and 3 have been taken as 800 mm and 840 mm, respectively.
Induction shaft, part numbered 6, is 12 mm in diameter and 600 mm in length. Part numbered 7, the endless
screw is 16 mm in diameter, 5 mm in pitch and 600 mm in length. Part numbered 13, 10 mm in diameter and
550 mm in length aluminum bars were used for the parallelogram. Depending on the dimensions of these
parts, ready-made parts have been selected and solid models have been created by deciding the dimensions of
the main connection element, joint connection element-1, joint connection element-2, joint connection
element-3 and the end effector. The appearance of the solid models of the parts named in table I is shown
separately below.
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Fig. 5. Solid model views of parts

Parts numbered 2, 5, 10, 11 and 12 were used without any treatment. The technical information of this pieces
is given below.

Fig. 6. Technical data of 2 numbered part
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Fig. 7. Technical data of 10 numbered part

Fig. 8. Technical data of 11 numbered part

Fig. 9. Technical data of 12 numbered part

3. MANUFACTURING OF TRIGLIDE PARALLEL ROBOT
The manufacturing process started with the buying of parts that will be purchased as ready first. Later, the
parts numbered 1,3,4,8,9,14 and 15, which were decided to be produced from plexiglass material, were
produced in three dimensional CNC machine by bringing them to dxf format. In addition to that, parts of the
endless screw, induction shaft and parallelogram rods that had to be processed were machined on a lathe.
Both of the end of the endless screw has been reduced to appropriate diameters for parts end bearing and
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coupling on a lathe. In both of the end of the induction shaft is threaded for suitable bolt connections with a
guide. Threading was done to provide joint connections on both of the end of the parallelogram rods.
After all the parts were prepared, the assembly process was carried out step by step. As a first, as shown in
figure 10, the bottom and topper rings were fastened together with the induction shafts.

Fig. 10. Manufacturing assembly phase 1

Afterwards, endless screw and end bearing connections of each arm of the robot were realized. A special
connecting piece has been designed to provide endless screw, coupling and motor connection. The designed
part was manufactured with a 3D printer and motor connections were made. Figure 11 shows the solid model
and production of this part.

Fig. 11. Endless screw and motor connection part

In the next stage, all the connections of the three arms of the robot were performed as shown in figure 12. A
view of a single arm of the robot is given in figure 13.
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Fig. 12. Manufacturing assembly phase 2

Fig. 13. Manufacture of a single arm of the robot

Finally, connections between the joints in the end effector of the robot and the joints of the sliding element on
the endless screw have been made by parallelogram rods. Nuts with nylon inserts were used to prevent
slippage on the sides of the joints. The assembled version of the joints is given in figure 14. Thus, the
manufacturing process of the robot was completed. Figure 15 shows the final state of the robot's manufacture.

Fig. 14. Joint mounting connections

Fig. 15. Final version of Robot Manufacturing

Table II gives the characteristics of the motor used in the system.
Table II. Motor specifications
Hardware

Brand - Model

DC Motor

Maxon - DCX22L

Reduction

Maxon - GPX22

Encoder

Maxon - ENX16
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Specifications
- 12 Volts
- 3.21 Amperes
- 11700 RPM
- Torque 30.5 mNm
16:1 reduction ratio
- 1024 pulses per turn
- 5 Volts
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- Quadrature

4. RESULT AND DISCUSSION
As a result, the production of the triglide parallel robot followed after a successful design process. It was also
benefited from the ready-made parts in the market during the manufacturing process. In this way, fewer parts
are machined on the machine tools. The dimensions of the ready-made parts to be machined have been
purchased as close to the design dimensions as possible. This has helped to reduce lathe workmanship. In
order to reduce the cost and to provide lightness, the parts to be produced individually has been made of
plexiglass material.
If lightness is a priority, different materials may be preferred, especially for parallelograms and the end
effector. It should be taken into consideration that this situation may increase the cost. For example, the bars
in the parallelogram can be made of carbon fiber material to provide lightness.

5. CONCLUSIONS
In this study, the three degrees of freedom triglide parallel robot was designed in the SolidWorks environment
as three dimensional. Some parts have been purchased available from the market. Some of the other parts
have been included in the assembly after the machining step. Specially designed parts in manufacturing stage
were produced in 3 dimensional CNC machine using plexiglass material in terms of cost and lightness. After
the parts manufacturing process has been finished, the assembly has been started. The rigidity of the robot has
been ensured by carrying out proper bolt and nut connections. Care has been taken in to avoid possible gaps.
The manufacturing process of the triglide robot has been completed successfully with the completion of the
appropriate motor and coupling connections
In the future studies, it is planned to intensify working on control of the triglide parallel robot with intelligent
control methods.
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Real-time PID Control of Triglide Robot
M.Aydın 1,* , O. Yakut2

Abstract
In this work, real-time PID control is implemented to three degrees of freedom triglide parallel robot.
The x, y, and z coordinates of the end effector of the robot have been preferred as a reference. Using the
inverse kinematic equations of the robot, the x, y and z reference values are transformed into reference
values that the robot moves vertically on the endless screw. The control of the robot over these reference
values is achieved by PID control. The gain coefficients of PID control have been obtained by trial and
error. The Matlab / Real-time toolbox has been used for building up the interface between the computer
and the robot. Consequently, the real-time control of the triglide robot has been accomplished by PID
controller in the Simulink environment. Charts of the system responses of the triglide parallel robot have
been created and the results have been scrutinized.
Keywords: Triglide parallel robot, kinematics, PID control, real-time control.

1. INTRODUCTION
Although the information on parallel structures is based on the past, it has begun to be developed for robots in
recent years. These constructions are the result of connecting moving and fixed platforms with kinematic
chains. With the simultaneous triggering of the kinematic chains, the moving platform begins to move. In
contrast to serial manipulators with open kinematic chains, parallel manipulators have a closed kinematic
chain. Parallel robots have the advantages of high rigidity, ease of inverse kinematic solution, lightness, high
accuracy, low inertia of moving parts and high agility. The ease of inverse kinematic solution provides easy
to be able to control of parallel robots [1].
Parallel constructions can be preferred in micro robot applications because they are much less sensitive to
scaling effects. This is the reason for preference in medical practice, especially in endoscopy applications [2].
Parallel robots move safely with close singularity. When the robot follows a straight path to a singular
position, the forces required from the motors reach high values. Parallel robots provide sensitivity at lower
prices when compared to serial robots with the same sensitivity. Some sensitivity sections can not be
achieved with serial robots [3-6].
Three degrees of freedom parallel robots are often used in situations such as pick and place, machine
operations.
Delta robot is one of the popular parallel manipulator types that have been working on over the years. In the
Delta robot system, the end effector with three motors mounted on the fixed limb can be taken to any desired
position. The arms connected to the motors are driven separately. The arms are connected to the end effector
by parallelograms. Due to the use of parallelograms, the fixed platform and the moving platform are always
in parallel. The rigidity of the system depends on the rigidity of the selected arms and the spaces in the joints.
The smallest deviations in manufacturing quality affect the repeatability of the system at high levels. The
triglide from the delta robot family is a simpler version of the delta robot and is a parallel robot with three
degrees of freedom. There are three arms in the triglide parallel robot, which can be moved by linear motors.
Figure 1 shows the triglide parallel robot . The great advantage of the triglide robot is that it allows an infinite
range of motion in the z-direction [6-8]. There are some works have been done about this robot up to now [811].
*
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Fig.1.Triglide parallel robot [2]

In this work, real-time PID control is implemented to three degrees of freedom triglide parallel robot. The x,
y, and z coordinates of the end effector of the robot have been preferred as a reference. Using the inverse
kinematic equations of the robot, the x, y and z reference values are transformed into reference values that the
robot moves vertically on the endless screw. The control of the robot over these reference values is achieved
by PID control. The gain coefficients of PID control have been obtained by trial and error.

2. PID CONTROL AND KINEMATIC SOLUTIONS
Triglide parallel robot control has been done by using PID control method which is one of the classical
control methods and widely used in the industry. A mathematic model of PID control is expressed by
equation (1). Where Kp, Kı, and Kd refers to coefficients of proportional gain, integral gain, and derivative
gain, respectively. In addition to that, where e is the error.
F (t ) = K P e(t ) + K I

∫ e(t )d (t ) + K

D

d
e(t )
dt

(1)

The inverse kinematic equations of the robot obtained by Stan et al. were confirmed in previous studies, and
forward kinematic equations of the robot were found analytically [8,12]. The forward and inverse kinematic
solutions that were obtained are given below.
Inverse kinematic solutions;
q1 = z p +

L2 − ( r − R + x p ) 2 − y p

2

(2)

2
 3 (r − R)

 (R − r)

+ x p  − 
+ y p 
L2 − 
2
2





2

q2 = z p +

2

q3 = z p +

2
 3(R − r)


 (R − r)
+ y p 
+ x p  − 
L −
2
2




2

(3)

(4)

Forward kinematic solutions;

2 q1 − q 2 − q 3 − ( 4 q1 − 2 q 2 − 2 q 3 ) z p
2

xp =

2

(5)

6( R − r )
q 2 − q 3 + 2(q 3 − q 2 ) z p
2

yp =

2

z p1, 2 =

2

(6)

2 3(R − r)

− b ± b 2 − 4ac
2a

(7)
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The expressions a, b and c in Equation (7) are given below respectively.
a =1+

(4q1 − 2q 2 − 2q 3 ) 2
36( R − r )

2

+

(q1 − q 2 ) 2
3( R − r ) 2

2(−q1 − q2 − q3 ) (2q1 − q2 − q3 )(2q1 − q2 − q3 ) (q2 − q3 )(q3 − q2 )
−
+
3
9( R − r ) 2
3( R − r ) 2
2

b=

(8)

2

2

2

(q1 + q2 + q3 ) (2q1 − q2 − q3 ) 2 (q2 − q3 ) 2
+
+
3
36( R − r ) 2
12( R − r ) 2
2

c = − L2 + ( R − r ) 2 +

2

2

2

2

2

2

2

2

(9)

(10)

Control of the triglide parallel robot using the above-described inverse and forward kinematic equations was
performed via Matlab / Real-Time toolbox in Matlab / Simulink environment. In Figure 2, simulation of the
triglide parallel robot is seen.

Fig. 2. Matlab / Simulink interface program developed for PID control

Fig. 3. Reference Values in Matlab / Simulink for PID
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PID gain coefficients were found by trial and error. The gain coefficients were taken as K P1 = 8, K I1 = 0.1,
K D1 = 1.2, K P2 = 8, K I2 = 0.1, K D2 = 1.2 and K P3 = 8, K I3 = 0.1 and K D3 = 1.2, respectively.
While the the triglide parallel robot is being controlled, x, y and z coordinates of the midpoint of the end
effector of the robot have been controlled. When these points are inspected, the reference values have been
given as x = -0.02, y = -0.01 and z = -0.56, as shown in Figure (3).

3. EXPERIMENTAL SETUP AND EQUIPMENT
Figure 4 and Table I show the experimental setup and equipment. The equipment includes 3 DC motor with
reduction and encoder, 1 data acquisition card, 3 DC motor driver, 1 computer and 1 power supply.

Fig. 4. The Experimental Setup

Table I. The equipment of the experimental setup
Hardware

Brand - Model

Specifications

DC Motor

Maxon - DCX22L

- 12 Volts
- 3.21 Amperes
- 11700 RPM
- Torque 30.5 mNm

Reduction

Maxon - GPX22

16:1 reduction ratio

Encoder

Maxon - ENX16

Power Supply

CNDF S-350-12

Data Aquisition

Humusoft - MF634

- 1024 pulses per turn
- 5 Volts
- Quadrature
- Input 220 volt AC
- Output 12 Volts
- 29 amperes
- Power 350 Watt
- 32-bit architecture
- 14 bit A/D converter
- 8 D/A converters
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Card

DC Motor Driver

Arduino BTS7960B

Computer

Fujitsu
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- 8-bit digital inputs
- 8-bit digital outputs
- 4 quadrature encoder input
channels
- 4 channel timer/counter
- Quadrature input frequency up
to 2.5 MHz
- 2 PWM input pins
- 2 direction input pins
- Max. 28 Volts
- 20 Amperes
- Intel ® Core ™ i5-4570 Cpu
@3.20 GHz
- 8 GB RAM
- 64-bit Operating System
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4. RESULT AND DISCUSSION
Using the inverse kinematic equations of the triglide robot, for the end effector x = - 0.02 m, y = - 0.01 m
and z = - 0.56 m reference values, the motions of the endless screw in each arm of the robot have been
calculated as q1_ref = - 28.96 mm, q2_ref = - 17.83 mm and q3_ref = - 8.96 mm.

Fig. 5. The modulations of q 1 , q 2, and q 3
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As shown in Figure 5, q1 = -29.05 mm, q2 = -17.88 mm and q3 = - 8.97 mm are found after applying PID
control method. With PID control method for the desired reference values of the robot is approximately
reached at 0.6 seconds.

Fig. 6. Time-dependent errors of q 1 , q 2 and q 3

Figure 6 shows error graphs of q 1 , q 2 , and q 3 . It is understood from the graphs that the errors are almost zero.
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Fig. 7. Duty cycles of time-dependent first, second and third motors’ PWM signals

Figure 7 shows the time-dependent variations of the PWM signals applied to each motor for x = - 0.02 m, y =
- 0.01 m and z = - 0.56 m reference points. Since the used motors have a PWM signal duty cycle of 0.9, the
system works between -0.9 and 0.9.
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5. CONCLUSIONS
When the results of PID control are examined, it is seen that the desired reference values are provided in
about 0.6 seconds. The reference values have been reached by PID control method with an average error of
0.01 mm.
In this work, real-time PID control method is implemented to the manufactured triglide parallel robot by
using the interface program in Matlab / Simulink environment. In the future studies, efforts will be made to
control the robot with different control methods. In addition, it is planned to work on the haptic field on the
robot.
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Abstract
Satellite based positioning systems exist widely in every moment of our lives. After US and Russian global
navigation satellite systems, named Global Positioning System (GPS) and Global Navigation Satellite
System (GLONASS) respectively, the European Union (EU) and China started to design and to develop
their own satellite systems Galileo and Compass. Since Radio Navigation Satellite Services (RNSS) band
is limited and the several global navigation satellite systems such as GPS, GLONASS and Compass
broadcast their signals in this band, the new modulation technique was needed in Galileo in order to
avoid signal interference with other systems. Thanks to the modulation technique called Binary Offset
Carrier (BOC), it is possible to provide better tracking, to reduce the reflection problems and finally to
minimize the signal interference with the existing satellite systems. After the advantages of BOC are
noticed, USA and China have started to utilize the BOC modulation in their new generation satellites.
BOC technic provides the users to receive signals from multiple GNSS by one device with better accuracy
and reliability. Different types of BOC modulation technic have been used in satellite based navigation
systems. These are Sinus BOC (SinBOC), Cosine BOC (CosBOC), Alternate BOC (AltBOC), Multiplexed
BOC (MBOC) and Double BOC (DBOC). In this study, the general principles and the advantages of new
modulation technique BOC are explored. It is also focused on different BOC applications used especially
in European satellite navigation system Galileo and their power spectrum density (PSD) properties.
Keywords: BOC, Galileo, satellite communication, modulation, power spectral density.

1. INTRODUCTION
This Nowadays, satellite systems that has started to be popular since early 1990s, are used in many military
and civil applications. At the beginning, although the satellite-based navigation systems were used for only
military purposes, they were opened up civil use over time and have begun to be used as navigation aids for
all means of transport. Besides, it is used in many areas such as vehicle tracking, search and rescue, scientific
researches. The first development of satellite systems was based on the competition in many areas like
economy, military, defense between the United States of America and the Soviet Union. The first satellite
was launched by the Russians in 1957 and then the United States started to establish its own satellite system.
As a result of the studies, the first navigation satellite system, Transit, was successfully tested in 1960. Then
along with developing technology, US developed Global Positioning System (GPS) in 1995 and Russia
developed Global Navigation Satellite System (GLONASS) with the same properties and function [1].
The Galileo project, which is planned to be used for civilian purposes as an alternative to the existing GPS,
GLONASS and Compass systems, was started in 2003 by the European Union. The first satellite of the
system was launched in 2005. The Galileo system (27 operational and 3 spare satellites) is expected to be
fully operational in 2019. The first Galileo satellites GIOVE-A and GIOVE-B, which are designed for test
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purpose, were launched in 2005 and 2008, respectively. In 2011, two more satellites were launched and they
began to broadcast their signals in the same year [2].
The most important function of satellite based navigation systems is to provide the users precise location,
time and distance information. In order to perform a safe and economical navigation function in satellite
systems, unlike conventional analog techniques such as Amplitude and Frequency Modulation (FM), digital
modulation techniques such as Binary Phase Shift Keying (BPSK) in GPS and GLONASS, and Quadrature
Phase Shift Keying (QPSK) in Compass are used to send navigation information. In order to use efficiently
the limited Radio Navigation Satellite Service (RNSS) band and to reduce signal interference, the significant
studies were carried out especially for Galileo, developed by the European Union. As a result of ultimate
researches and studies, Binary Offset Carrier (BOC) technique developed by John Betz, PhD., is used to cope
with the mentioned problems [3]. Galileo is the first satellite based navigation system using BOC technique.
The modulation provides interoperability and compatibility with GPS, GLONASS and other available
satellite navigation systems [4].
In this study, the working principle of BOC and its advantages from other modulation techniques actually
used in satellite navigation systems, different BOC techniques and the properties of its power spectrum
density are examined.

2. BINARY OFFSET CARRIER (BOC)
Before describing BOC modulation technique, it is necessary to explain Binary Phase Shift Keying (BPSK)
which is one of the most used digital modulation type in satellite navigation systems. It is used widely to
transmit signals in GPS and GLONASS satellites. BPSK is a digital modulation in which a RF (Radio
Frequency) carrier is either transmitted with 0º or 180º phase shift as dependent on whether the message bit (0
or 1) is transmitted. BPSK sends one bit of information over each symbol interval. BPSK is expressed
mathematically in Eq. 1.

 Acos(2πfct), binary 0
s(t) = 
 − Acos(2πfct), binary 1

(1)

Where, A is amplitude of the carrier wave, t is the instantaneous time, fc is carrier frequency and s (t) is BPSK
modulated signal. The waveform of BPSK modulated signal is depicted in Fig. 1.

Fig. 1. BPSK example

The development of Galileo System has led to find new modulation technique, Binary Offset Carrier (BOC).
Its purpose is to reduce interference with BPSK modulation. BOC is a sub-carrier modulation where the
signal is multiplied by a rectangular sub-carrier frequency. As seen from Fig. 2, the sub-carrier divides the
spectrum of the BOC modulated signal into two symmetrical side lobe with no remaining power on center
frequency. In other words, BOC modulation has symmetrical split spectrum with two main lobes shifted from
the carrier frequency by amount equal to sub-carrier frequency, located at the left and right side of the carrier
frequency [4-5]. Due to this feature, the splitting spectrum property of the BOC modulation can provide the
spectrum isolation with the BPSK modulation in the same frequency band and also power saving and channel
efficiency. There are many causes to use BOC modulation owing to the following reasons:
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•

Reducing interference with BPSK-modulated signals in the same band like GPS,

•

Spectral sharing of the allocated bandwidth with the existing signals,

•

Low energy around the carrier frequency,

•

Better use of the spectrum,

•

Improved signal tracking accuracy in noisy and multi-path environments,

•

Minimum loss of satellite signals,

•

Higher energy efficiency and

•

Interoperability and compatibility with other satellite systems. [5-7]

Fig. 2. Comparison of BPSK and BOC power spectrum density [8]

BOC has two independent parameters as sub-carrier frequency (fsc) and PRN code or spreading code (fc) [7].
BOC signals are commonly referred to BOC (a,b) or BOC (fsc,fc). The first parameter a expresses the subcarrier frequency and other parameter b indicates the PRN code rate fsc and fc can also be defined as [7, 9]:

f sc = a f 0
fc = b f0

(2)

Where fo denotes fundamental or reference frequency of BOC, which is 1.023 MHz. Different BOC signals
can be generated by using these parameters. For instance, BOC (1,1) signifies that fsc and fc are 1.023 Mcps
(Megachip per second), while fsc is 6.138 (6 x 1.023) MHz, fc is 1.023 Mcps for BOC (6,1).
BOC modulation is composed of a sinusoidal carrier, spreading code (PRN code), square sub-carrier and data
sequence (navigation message). BOC signal can be generally defined mathematically [6-7];

s BOC (t) = s(t) sign (sin(2πf sct))

(3)

Where s (t) is data signals, fsc is the square sub-carrier frequency, sign is signum function. For GNSS signals,
BOC modulation can be written as below [5]

sBOC (t) = A d(t) c(t) ssc (t) sin(ωt))

2904

(4)

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
d (t) denotes navigation message with fd, c (t) is PRN code with fc, ssc (t) is sub-carrier with fsc, ω is angular
frequency of the carrier wave and A is average signal power. Fig. 3. shows a simple example to understand
how to perform BOC modulation. Just as seen in Fig. 3., firstly spreading code (PRN code) is multiplied by
square sub-carrier and the resultant signal is obtained. After the signal is multiplied by carrier wave, BOC
modulation is completed. Different types of BOC have been used for various purposes. These are SinBOC,
CosBOC, Alternate BOC, Multiplexed BOC, Quadrature Multiplexed BOC, and Double BOC. In this study,
applications of SinBOC, CosBOC, AltBOC and MBOC, which were used for the first time in Galileo
satellites, are examined.

Fig. 3. BOC(1,1) signal [10]

2.1. SinBOC and CosBOC Modulation Techniques
SinBOC describes the BOC modulation as the result of multiplying the spreading code with a square subcarrier which is equal to the phase of a sine waveform. In this way, CosBOC describes the BOC modulation
as the result of multiplying the spreading code with a square sub-carrier which is equal to the phase of a
cosine waveform. Sine and cosine phased BOC mathematically can be expressed as below [6];

SinBOC(t) = d(t) sign (sin(2πfsct))

(5)

CosBOC(t) = d(t) sign (cos(2πf sct))

(6)

where d(t) represents data sequence, fsc is sub-carrier frequency and sign is signum function. Fig. 4.
demonstrates how to perform sine and cosine BOC modulations.

Fig. 4. Waveforms of SinBOC and CosBOC modulations [10]
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Fig. 5. SinBOC (1,1) and CosBOC (1,1) power spectral density

2.2. Alternate Binary Offset Carrier (AltBOC)
When it is compared to other BOC applications, AltBOC has some differences like complex sub-carrier. The
idea of AltBOC modulation is to perform the same process just as BOC but multiplying the baseband signal
by a complex rectangular sub-carrier [9-11]. In that way the signal spectrum is not split up, but only shifted to
higher frequencies. A different signal, containing a different ranging code and navigation data message, can
be used for shifting to the lower and upper frequency range. Thanks to this principle, the two side lobes of a
BOC signal can carry different information [11]. Complex sub-carrier is expressed as [9-11]:

AltBOC (t) = sign (cos(2πf sct)) + j sign (sin(2πf sct))

(7)

AltBOC is used in Galileo E5 signal. Thanks to AltBOC, E5 band is divided into two parts as E5a lower side
band and E5b upper side band. This allows to provide different services in the same frequency band. In
Galileo system, Open Service (OS) and Commercial Service are provided by E5a, while Open Service,
Commercial Service and Safety-of-Life services are provided by E5b. The power spectral density of AltBOC
modulation is demonstrated in Fig. 6.

Fig. 6. Power spectral density of AltBOC

2.3. Multiplexed Binary Offset Carrier (MBOC)
MBOC is a modulation type designed to provide interoperability and compatibility in GPS and Galileo
signals using the same frequency band. MBOC is composed of two different BOC modulated signals:
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BOC(1,1) and BOC(6,1) such in GPS L1C and Galileo E1 bands [11-13]. In MBOC, the interference with
other signals on L1 band is reduced and tracking performance especially in multipath is improved. Composite
BOC (CBOC) used in Galileo, Time Multiplexed BOC (TMBOC) in GPS and Quadrature MBOC (QMBOC)
in Compass are the different MBOC applications.
Although BOC modulation was initially considered for the Galileo E1 band, it was decided to use CBOC
technique in 2006. The reason for this is that CBOC performs better in terms of satellite tracking when
compared to simple BOC. CBOC can be sum or difference of two BOC signals [11-13].

CBOC (t) = α BOC (x,1) ± β BOC ( y,1)

(8)

Where α is the power ratio of BOC (x, 1) in total power, and β is the power ratio of BOC (y, 1) in total power.
Galileo satellite system prefers CBOC (6, 1, 1/11) for MBOC. CBOC’ Power Spectral Density (PSD) formula
is given in Eq. 13 [12-13].

GCBOC (6,1,1/11) (t) =

10
11

G

BOC (1,1)

+

1

G

11

BOC (6,1)

(9)

As seen from Fig. 7., MBOC has almost the same spectral power density as BOC (1,1). The difference
between MBOC and BOC is that MBOC (6,1,1/11) has the power density bigger than BOC (1,1) in higher
frequencies at a distance 6 MHz and 18 MHz from the central frequency.

Fig. 7. Power spectral density of MBOC

3. CONCLUSION
BOC modulation is now being used for the first time in the Galileo satellite system. Thanks to this technique,
Galileo has great advantages such as search and rescue (SAR) which is not available in other satellite
systems, increasing the number of channels and preventing interference with other satellite signals by
dividing the single frequency band into two parts in the form of lower and upper side bands. After realized
the advantages of BOC in the Galileo system, the US, China and Russia have also begun to work on applying
BOC modulation technique to their new generation satellite systems. In this framework, GPS III satellites
planned to be launched in 2017 are expected to use MBOC modulation for the L1C civil signal. It is also
expected that BOC modulation technique will be used in Compass satellites soon.
It is predicted that all satellite based navigation systems will carry into effect different BOC modulation
technics and have the same frequency band within framework of interoperability and compatibility among
satellite systems. Thus position, time and velocity information will be able to be obtained with only one
receiver by utilizing all available satellite-based global positioning systems. Concordantly, the position and
the time errors will be reduced by integrating all information coming from different satellite navigation
systems in a single receiver and finally the accuracy of the information received from the satellites will be
increased.
Although BOC is actually used in satellite based navigation systems only, the usage of BOC modulation
technique in different areas should be investigated.
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Abstract
This paper presents an approach for designing a fractional order PI controller for controlling the speed
of a DC motor. The limit cycle frequency of the system is determined using a relay auto tuning method.
Moreover, the parameters of a PI controller are estimated using this frequency in the Ziegler-Nichols
tuning table. Then the effect of fractional integrator order is examined on the closed loop step response.
The value of λ parameter is determined by an optimization algorithm based on ITAE minimization.
Keywords: Relay auto tuning, fractional order PI, DC motor, optimization, ITAE.

1. INTRODUCTION
Systems are defined as mathematical models of a physical process that produce an output (outs) signal to an
input (inputs). The relationship between inputs and outputs of the system is defined by the laws of physics
which can describe the interactions of the system structures with each other or external environment. Integrodifferential equations play an important role in engineering applications which are used in system modeling
and control techniques. The mathematical models expressed by differential equations are widely used in
medicine, physics, economics, engineering and many other fields, to mention only a few. Computing methods
of derivative trace back to hundreds of years, have been guiding humanity by combining with today's
technology. Differential equations from the building blocks of traditional mathematics are expressed by the
functional derivatives with integer order and their relations with each other[1].
In the fractional calculus which is frequently mentioned by the name today, orders are expressed by integrodifferential equations which can be arbitrarily chosen real numbers. With the better understanding of
fractional mathematics in the duration from the 1960s to the present day, the practices in most scientific areas
have increased steadily. Literature studies have shown that fractional integro-differential equations are
effective tool for describing complex systems, which can model many physical and engineering systems more
effectively[1].
With increased demand on control accuracy for the DC motor used in robotics, industrial applications, space
researches, electric vehicles, which are submitted to disturbances, will come the need for improved motors
control techniques. Several methods have been previously proposed to control the DC motor[2-4]. We thank
to conventional P, PI and PID controllers which are used in industrial applications for giving both simplest
structure and better performance. However, in some cases it has been necessary to develop more advanced
control algorithms for DC motors that exhibit time-varying and non-linear behavior. Many researchers
interest these algorithms including fractional order PI controllers in recent years[5-9]. Fractional order PI
structure was proposed by Podlubny as a generalization of traditional PI controller, where changing the order
of integral to adjust the response of system[10]. It is important to select the parameters of PI controller based
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on some test techniques such as Ziegler-Nichols.The aim of this paper is to estimate the parameters of PI
controller by relay auto tuning with closed-loop Ziegler-Nichols method [11]. Then the effect of fractional
integrator order is examined on the closed loop step response. The value of λ parameter is determined by an
optimization algorithm based on ITAE minimization.
The rest of the paper is organized as follows: Section 2 reviews the system structure for DC motor model and
fractional order PI controller design. Some simulation examples are presented in Section 3. Section 4 gives
some concluding remarks.

2. METHODOLOGY
In this chapter, DC motor model and fractional order PI controller design will be given respectively.

2.1. DC Motor Model
In this chapter, transfer function of the DC motor was determined to design the fractional order PI controller.
The model of DC motor which was used by Muresan et al. is discussed in the simulation study[12]. They
used experimental identification techniques based on the evaluation of motor rotation speed. DC input
voltage was changed from 70% to 80% and system output was observed. A first order transfer function was
selected based on the shape of the step response as,

GM ( s ) =

K
Ts + 1

(1)

The gain K was computed using the variation of speed and voltage final steady state values and initial values
of output and input signals. Time constant was determined by time response equation of first order system.

DC motor speed (rot/min)

2168

1893
Time (sec)

Fig.1. Representation of experimental data for DC motor [12]

K
=

2168 − 1893
= 27.5
80 − 70

y (t ) = K (1 − e − t / T ) = K (1 − e −1 ) = 27.5 (1 − 0.376 )

(2)

= 0.26 s

where t = T . Finally, the transfer function of DC motor can be written with the identified values as[12],

GM ( s ) =

27.5
0.26 s + 1

(3)
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2.2. Fractional Order PI Controller Design
There are several methods to select the controller parameter in the literature. This paper proposes relay auto
tune method to identify the PI parameter via Ziegler-Nichols tuning table. Let’s take a controller given in
Equation 4.


1 
C
=
( s ) K p 1 +

 Ti s 

(4)

Relay method is an efficient technique in industrial application that is found as an easy approach for obtaining
satisfactory performance [9]. For zero input in a typical plant, the oscillation obtained in the test duration at
the relay input and system output. The critical frequency is taken from the measured oscillation period and
critical gain can be computed by using amplitude of relay h and amplitude of oscillation a.

Ku =

4h
πa

(5)

Figures 2 and 3 show the closed loop nonlinear relay feedback system and ideal relay with input- output
signals respectively.
N (a)

e(t )

r (t )

+−

y (t )

+h

G (s)

−h

Fig. 2. The closed loop nonlinear relay feedback system.

+h

A

−A

−h

N (a)

x(t )

+h

T

T 2

y (t )
−h

Fig. 3. Ideal relay.

The controller parameters for P, PI and PID gains are computed from the values of critical gain K u and period
Pu with Table 1.

Table I.Ziegler-Nichols Tuning Table

Parameters

Kp

P

Ku 2

PI
PID
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Td

-

-

K u 2.2

Pu 1.2

-

K u 1.7

Pu 2

Pu 8
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The proposed control structure is given in Figure 4. The optimum fractional order λ is determined by Matlab
“fminsearch” command to find the minimum of ITAE function using Nelder-Mead simplex direct search
algorithm[13].

ITAE

PI λ

u (t )

e(t )

r (t )

+−

0

y (t )
DC motor

+h

−h

N (a)

Fig. 4. Proposed Control Structure.

3. SIMULATION RESULTS
The simulation results are performed with MATLAB/Simulink. The sampling period is set to Ts = 0.001s .
Firstly, critical values are obtained using the Simulink blocks and Matlab routine given in Figure 5. The
output of GM ( s ) without the controller is shown in Figure 6.

Fig. 5. Simulink diagram of closed loop system.

“TUNE” block run the Matlab routine for determining oscillation amplitude and period automatically.
Then the code calculates the PID parameters according to Table 1. Actually, it is easy to use without reading
manually. Thus, amplitude, oscillating period and critical gain are computed as, a=0.0177, P u =0.002 and
K u =72.0882 respectively. The PI controller parameters are K p =32.7674 andT i =0.0017. The fractional order
PI controller can be written with the same control parameters as,

1


=
C f ( s ) 32.7674 1 +
λ 
 0.0017 s 

(6)

If it is taken as λ = 1 in Equation 6, the integer order version can be obtained.
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0.02
X: 4.441
Y: 0.0177

0.015

X: 4.443
Y: 0.0177

System Output

0.01
0.005
0
-0.005
-0.01
-0.015
-0.02

System output
4.436

4.438

Reference
4.446

4.442
4.444
Tme (sec)

4.44

4.448

Fig. 6. Closed loop System input and output with ideal relay.

In Figure 7, it is seen the DC motor speed response with conventional PID using Equation 6 for λ = 1 .

1600
System Output
Reference

DC motor speed (rot/min)

1400
1200
1000
800

Kp=32.7674
T =0.0017

600

λ=1

i

400
200
0

0

0.005

0.01
Time (sec)

0.015

0.02

Fig. 7. System response with conventional PID

Figure 8 represents the responses of closed loop system with fractional PI controller for different values of λ
. The settling time decreases again for low values of λ . However, overshoot decreases with increasing λ .
The optimum fractional order λ is determined by the minimum of ITAE function using Nelder-Mead
simplex direct search algorithm.
Figure 9 shows the iteration alteration against to ITAE function values. Error value decreases again for low
values. The initial value of optimization algorithm is set to zero. It has become steady at 11th iteration with
e=4.15x10-4and λ = 0.632 . Thus the fractional order controller can be rearranged as,

1


=
C f ( s ) 32.7674 1 +
0.632 
 0.0017 s


(7)
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2000

DC motor speed (rot/min)

1800
1600
1400
1200

Reference

λ=1.6
λ=1.4
λ=1.2
λ=1
λ=0.8
λ=0.6
λ=0.4

1000
800
600
400
200
1

0.5

1.5

2.5
2
Time (sec)

3.5

3

4
x 10

-3

Fig. 8. The step responses of closed loop control system with fractional PI controller for different values of λ .
7.5

x 10

-4

7

Function value

6.5
6
5.5
5

Current Function Value: 0.000415165

λ=0.632

4.5
4

0

5

15

10

20

25

Iteration

Fig. 9. Iteration alteration of ITAE function.

Figure 10 shows the comparison of closed loop control system responses with optimum fractional order
PI and conventional PI controllers. As can be seen from the figure, the proposed optimum PI controller
provides better performance with lower ITAE value and faster settling time than conventional one.
1800

DC motor speed (rot/min)

1600
1400

ITAE=7.24x10 -4

λ=0.632
λ=1
Reference Speed

1200
1000
ITAE=4.15x10 -4
800
600
400
200
0

0

0.005

0.01
Time (sec)
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Fig. 10. Comparison of closed loop control system responses with optimum fractional order PI and conventional PI
controllers.

4. CONCLUSION
In this paper, the tuning of λ and designing of a fractional order PI controller are presented for a class of DC
motors. The proposed method is applied to a simple DC motor for controlling its rotation speed via
simulations. The limit cycle frequency of the system is determined using a relay auto tuning method.
Moreover, the parameters of a PI controller are estimated using critical frequency and amplitude of oscillation
with the Ziegler-Nichols tuning table. Then the effect of fractional integrator order is examined on the closed
loop step response. The value of λ parameter is determined by an optimization algorithm based on ITAE
minimization. In the future, the experimental study will be presented with identification of the DC motor and
implementation of controller.
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Abstract
Manipulation is an important function for robots as well as humans and to be able to bring this feature to
robots, several researches have been done. Parallel manipulators are popular in this area and despite
having many studies on this topic; the different types of parallel robots need further investigation in
varied topics. Thus, a systematic mapping review was conducted to determine most popular research
topics on a specified type of parallel robots as 3-DOF and one or more freedom is rotational. Among
found 74 sources, 27 of papers were convenient to review. Analysis showed that the most popular topic on
this area is Kinematic Analysis. Besides, the most trend type of parallel robots having desired
specifications is ones have all freedom types are rotational, namely, 3-Rotational DOF parallel
manipulators. Also, manipulators work in 3 dimensional space are preferred in recent years mostly. By
conducting this research, a guide about popular topics on 3DOF parallel robots which have at least one
rotational freedom is aimed to be provided and after the research, useful results were able to be reached.
Keywords: Parallel manipulators; 3 degrees of freedom; rotational freedom; systematic mapping review.

1. INTRODUCTION
The capability of manipulation of mechanical systems is an important issue for engineering area. This
problem causes discussions about several solution methods. One of these solution methods is parallel
manipulators. Parallel manipulators, or parallel platforms, address the manipulation issue in different aspects.
Parallel robots are very popular and useful tools in engineering area. Especially as manipulators, these robots
can easily find a place to itself in industry and many places. [1] describes the parallel robot as: “A parallel
robot is a complex multibody system having several closed loops. It is composed of a moving platform
connected to a fixed base by parallel legs”. According to these researchers, parallel robots are not redundant,
which means the active joint angles are equal to the degrees of freedom of the system.
Parallel manipulators can be categorised according to their designs due to degree of freedom. [2] gives
examples for types of 2-DOF, 3-DOF, 4-DOF, 5-DOF and 6-DOF parallel robots. To exemplify the types of
parallel robots, 6-DOF Stewart Platform [3] and 3-DOF Delta Robot [4] are the most known instances. At this
point, a classification can be done not only based on the degree of freedom number, but also the motion type
of the degree of freedom in Cartesian space. There are main two type of degree-of-freedom having rotational
motion and translational motion. For instance, a 3-DOF platform can have a combination of degree of
freedom types as 3-Translational-DOF, 2-Translational-1-Rotational-DOF, 1-Translational-2-Rotational-DOF
and 3-Rotational-DOF. Delta Robot is a 3-DOF parallel robot with 3-Translational DOF. Other types of
parallel robots can also have different combinations of these two kinds of degree-of-freedom. Another

*

Corresponding author. Tel.: +90-312-5868315.

E-mail address: sumeyye.coskunoglu@atilim.edu.tr

2916

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
classification can be said as the workspace dimension of parallel platform according to the Cartesian space,
namely, planar type robots move on a 2D plane, while spatial robots are moving in 3D space.
In literature, there are several sources about parallel manipulators in different perspectives. The 6 degrees of
freedom parallel robot Gough-Stewart platform was first proposed by [5]. In 1965, it was used as a 6-DOF
motion platform for a flight simulator by [3]. [6] also studied the dynamics of Stewart platform, and applied a
simple stiffness control on a particular kind of Stewart platform, for the goal of industrial applications, while
[7] studied on the dynamic structure of Stewart platform and applied the combination of the Newton–Euler
method with the Lagrange formulation including the dynamics of the legs for the Stewart platform
manipulator.
A different basic application of parallel robots is Delta Robot. It basically consists of three legs, which
includes an upper part and lower part. It was proposed by [4] named as Clavel’s Delta Robot. [8] studied on
recursive modelling in dynamics of Delta parallel robot as well as the kinematics, and according to this study,
based on the principle of virtual work, the new approach is noticeably more efficient, can eliminate all forces
of internal joints. Also, a specification of the time-history alternation of torques and powers needed by the
three actuators were made by these researchers. However, this study considers only translational motion of
the platform, which means, the platform has 3-Translational DOF. The rotational motion is not included.
After the two main types of parallel robots, various types come to vision. [2] gives the reason for the
difficulty of modelling parallel robot as lack of addressing real-time control needs of the system because of
the time cost of involved inverse dynamics solution. In [9] and [10], a 6-DOF manipulator which consists of a
3-DOF manipulator attached to a 3-DOF parallel manipulator is introduced. [11] is interested in decoupled
motion of a 3-DOF parallel manipulator. [12], [13] and [14] was studied on the kinematic and force analysis
of different types of parallel manipulators independent from the degrees of freedom. [15] proposed a 3-DOF
and a 6-DOF parallel manipulator kinematic analysis after elimination of reaction force and moment at the
base platform. [16] studied on the workspace analysis as well as the kinematics. [17] and [18] developed
novel parallel platforms and studied on reconfigurable robots. [19] also proposed a novel parallel platform
using wheeled robots. [20] and [21] are focused on the control algorithms of parallel robots. Finally, [22]
concerns the vibration rejection of a load carried by a parallel robot on a moving vehicle.
In this study, 3-degrees-of-freedom parallel robots are issue of concern. Rather than the Cartesian movement
capability, the angular motion of a parallel robot having 3-degrees-of-freedom will be taken into
consideration. The aim of this study is to be serviceable as a guide for researchers who intend to study on
popular topics on 3-degrees-of-freedom parallel robots having at least one rotational degree-of-freedom. With
this aim, a systematic review is conducted to be able to examine 3-DOF parallel robots and their recent
application areas.
The research will be explained in next four chapters. Firstly, the methodology of research is provided in
Chapter 2. Secondly, results of the research will be told in Chapter 3. Finally, In Chapter 4, the results will be
discussed and the paper will be concluded.

2. METHODOLOGY
In this study, researchers are intended to be provided with a guide to help determine on the popular topics of
parallel robots which needed to be studied on. With this aim, a systematic mapping research is conducted
during the study. According to [23] “A systematic literature review is a method to analyze, evaluate and
interpret all relevant studies to a particular research question, or specific area, or phenomenon of interest”.
Systematic mapping is the way of using the systematic literature review for reflecting the analysis and
evaluation of the relevant sudies via plotting the results with granularity [23].
To start with, research problem is given. “The recent application areas of 3-degrees-of-freedom parallel
robots including one ore more freedom type is rotational” is the problem of this research. However, it can be
divided into subproblems. First question is the number of papers for degree-of-freedom types. Second
question is the topics covered by the papers.
The keywords in the research question can be listed as: 3-degrees-of-freedom, parallel robot, and rotational.
The synonyms are also used while searching the literature. A search string was initially set up by the
researcher as follows:
(("parallel robot" OR "parallel platform" OR "parallel manipulator") AND ("rotational" OR "spherical") AND
("3DOF" OR "three degrees of freedom") AND NOT "translational" )
As an exclusion criterion, full translational parallel robots will be considered, therefore this term is also added
to the search string as well as the keywords. Second crtiterion for exlusion is language of the paper. Papers
are not in English are excluded from the study. Thirdly, papers which were published in 2017 are excluded,
because of the year 2017 has not ended yet. On the other hand, as criteria for inclusion, the papers released
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after 2005 is considered, because the aim of the research is classifying recent studies and understanding
popular topics.
The search string was applied in four online platforms. These platforms are IEEE Xplore, ACM Digital
Library, ScienceDirect and EbscoHost. Papers published after 2005 are taken into consideration. The
numbers of papers can be seen in Table I.
Table I. Numbers of papers after searching and refinement
Platform Name

Found Papers

After Refinement

IEEE Xplore

17

13

ACM Digital

1

1

ScienceDirect

52

31

EbscoHost

4

3

Total

74

48

In IEEE Xplore, 17 sources were found using the search string before application of inclusion criteria. After
the criteria was applied, 13 sources were reached from this platform. Also, in ScienceDirect, using the search
string, a broad source list was acheived with a count of 52. After the refinement, studies done after 2005 were
found as 31.
On the other hand, in ACM Digital Library, independent of research date, only 1 source is found, published in
2015, which means already meet the inclusion criteria. Likewise the ACM, few number of papers were
reached by using EbscoHost. 4 papers were found before refinement. After filtering, only 3 were suitable for
this study.
A total number of 74 sources arose from the search string without refinement. After filtering for publication
date, 48 of them was suitable for continuing. Second filtering was elimination of irrelevant topics emerged
from including similar keywords with search string but in other meanings. Also, manipulators do not have
3DOF were exluded.
As a total, 27 sources were found relevant to the topic and these papers were used in this systematic mapping
research. These papers are first enumerated and then put into a table having the headings as No, Title,
Publication Date, Degree-of-freedom Type, Dimension Type, and Topic. After the tabulation, the study was
ready for mapping process.

3. RESULTS
In this chapter, the results for the systematic mapping study is provided. First, the papers are classified
according to publication date (Fig. 1).

Publication Date
6
4
2
0

4

1

1

1

2

2

3

1

2

3

2

5

# of Papers

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fig. 1. Distiribution of papers among publication year

In Fig. 1, it can be easily seen that in each year one or more research is done on parallel robots having 3-DOF
and at least one freedom type is rotational. Moreover, this research area can be said going popular considering
the increase of the paper number after 2010. While 10 papers were published until the end of 2010, 16 papers
were published during the second half of the whole period. Also, year 2016 is the peak of the research
number for this area, with a paper count of 5.
Secondly, the results of categorization according to the degree of freedom types is done. Fig. 2 displays the
number of robots having the categories as 1-rotational-2-translational DOF, 2-rotational-1-translational DOF,
and 3-rotational DOF. This figure also shows that the most popular research area for 3DOF parallel robots is
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ones having all degrees of freedom are rotational, with a count of 14 that is more than half of paper number.
3-Rotational robots are followed by 1-Rotational-2-Translational type robots with a percentage of 30. 2Rotational-1-Translational is the least preferred research topic in recent years.

DOF TYPES - Numbers
8
30%
14
52%
5
18%
1-rotational-2-translational

2-rotational-1-translational

3-rotational

Fig. 2. Paper distribution according to degree-of-freedom types

As another point of view, paper counts are illustrated according to DOF types and publication year (Fig. 3).
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Fig. 3. Distribution of papers, DOF type vs. Publication Date

This chart indicates that 3-rotational platforms were studied in almost each year. 2-rotational-1-translational
DOF type robots were studied after 2010. Thinking that the count of this type studies is increased in 2016,
this topic is going popular. Talking about 1-rotational-2-translational type manipulators, although there is an
interim between the studies in years 2009-2015, this topic is revisited in last two years with satisfying counts.
A different view of the research can be seen in Fig. 4. In this figure, the main research topics of papers
according to the DOF type are presented. Numbers can seem as more papers are present, however, the reason
is papers concern several different topics at a time.
15
design and modelling
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1

3
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workspace and error analysis
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control algorithms
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Fig. 4. Research topic classification of papers according to DOF type

In Fig. 4, first, it is clear that on 1-rotational-2-translational platforms, “dynamic and kinematic analysis”
topic is further studied while other topics are equally-weighted. Secondly, with kinematic analysis, “design
and modelling” is the popular study area for both 2-rotational-1-translational platforms and 3-rotational
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platforms. Another point is “control algorithms”. Although other type platforms covered this topic, the
biggest count of the papers is seen in 3-rotational type parallel platforms. Finally, even in small numbers,
“workspace and error analysis” topic finds place in researchs.
For another facet of the research, Table II shows the number of papers according to their topics and the
publication date. In this table, covered topics are presented in detail. Also, control algorithms are separately
given as a sub-table, because of the reason that this topic can be specifically separated.
In Table II, it is evident that researchers at most preferred to study on kinematic analysis of 3-DOF parallel
robots which have one or more rotational degree of freedom. Design and Control of these platforms are
followed by Kinematic Analysis in equal weights, with significant rates. Also, for controlling these kind of
robots, specified 6 different algorithms were used, while a percentage of 2.54 of papers did not explicitly told
their control method.

Table II. Research topics according to year of publication.
Topic\Year 20’

05

06

07

08

Kinematic Analysis

3

1

1

Design

2

Control

3

09

10

11

12

13

14

1

2

2

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

Fuzzy Logic Control
Neural Networks

1

1

16

∑

%

1

15

18,99

2

11

13,93

1

11

13,93

1

3

3,8

3

3,8

1
1

1

1

1

1

1

1

Closed-loop
Control

1

Modelling

1

Dynamic Analysis

2

Workspace Analysis

1

Humanoid Robots

2

1

Artificial Muscles

1

3

1

1

2

Synthesis

1

1

1

7,6

5

6,33

4

5,07

3

3,8

3

3,8

1

2

2,54

1

2

2,54

2

2,54

2

2,54

1

1,27

1

1,27

1

1,27

1

1,27

1

1,27

1

1,27

79

100

1
1

1

Finite-Element
Method

1

Optimization

1

Design validation

1

Performance
evaluation

1

TOTAL
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1,27

6

1

1

1,27

1

1

Rehabilitation

1,27

8,87

1

1

2,54

7

1
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Error Analysis

1

2,54

2

1

1

Simulation

1
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Control
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2
1
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Control

Chemical/medical

2
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Other Control
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After that, papers were classified considering the dimension of workspace of the studied robot (Fig. 5). In this
figure, it is clear that number of robots having three dimensional workspace is almost three times of robots
work in 2D space.

Dimension of Workspace
40
20

20

7

Paper Count

0
Planar

Spatial

Fig. 5. Distribution in terms of dimension of workspace

Another analysis can be done on the DOF-type, research topic and the spatial dimension of parallel
mechanism. Table III illustrates this relation among papers.

Table III. Dimension type of studied parallel mechanism, according to topic and DOF type
Topic\DOF type

1-rotational 2-translational

2-rotational 1-translational

3-rotational

Planar

Spatial

Planar

Spatial

Planar

Spatial

Design

1

1

0

3

0

6

Modelling

1

0

0

1

0

5

Dynamic Analysis

4

0

0

0

0

2

Kinematic Analysis

2

0

0

3

0

10

Workspace Analysis

1

0

0

1

0

2

Error Analysis

1

0

0

0

0

0

Control

2

0

0

2

0

6

Synthesis

0

0

0

0

0

2

Artificial Muscles

0

0

0

2

0

1

Hydraulics

0

0

0

0

0

1

Finite-Element Method

0

0

0

1

0

0

Animal bio-inspired robot

0

0

0

2

0

0

Humanoid Robots

0

0

0

0

0

4

Rehabilitation

0

0

0

0

0

2

Simulation

0

0

0

0

0

3

Optimization

0

0

0

0

0

1

Design validation

0

0

0

1

0

0

Performance evaluation

0

0

0

0

0

1

Chemical/medical application

0

0

0

0

0

2

As it can be seen, 1-rotational-2-translational parallel robots are planar, however, spatial studies can be
conducted according to the design. On the other hand, for 2-rotational-1-translational and 3-rotational
platform it is not suitable to build planar workspaces.
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4. DISCUSSION AND CONCLUSION
Parallel platforms are popular manipulators for a broad area of engineering. Therefore, a systematic mapping
review is conducted about 3-DOF parallel robots having rotational movement. Results are shared in Chapter 3
and in this chapter, these results will be discussed.
First of all, the most popular type of 3DOF parallel robots is 3-Rotational. Most of the papers are related to
this type in literature. This type of robots is covered in papers for at most design and modelling of these
robots, the kinematic and dynamic analysis and control. Secondly, these five research areas are the most
popular ones by taking more than the half of the percentage of whole topics. In control topics, fuzzy logic and
neural networks are most popular algorithms. Third, for all types of parallel robots, rather than products,
Research & Development type papers are popular. There are few numbers of products in topics
Chemical/medical application, Rehabilitation, Humanoid robots, Animal bio-inspired robots and Artificial
muscles. More products can be developed and analysed by researchers.
Thinking of 1-Rotational-2-Translational parallel robots, it is a popular research area in recent years and the
research topics can be design, modelling, workspace analysis and control, due to the unsatisfying count of
papers about these topics in literature. Also, spatial movement of this type of parallel manipulators is an open
area for searching. Design of such robots is suitable for studying. On the other hand, planar type robots can be
investigated when the rate of this type among total paper count is considered. Planar type can be studied in
topics of Synthesis, Artificial Muscles, Hydraulics, Finite-Element Method, Animal bio-inspired robot,
Humanoid Robots, Rehabilitation, Simulation, Optimization, Design validation, Performance evaluation and
different applications besides Chemical/medical application, because these topics were not studied yet.
Coming to 2-Rotational-1-Translational type of parallel robots, it is the least studied topic among all types,
which means there is a study area for this type of robots. The open topics for this type of manipulator are
Workspace and error analysis, and Control algorithms. Following the design and modelling in literature,
different control algorithms can be developed on 2-Rotational-1-Translational parallel robots. Dynamic
analysis, Error analysis, Synthesis, Hydraulics, Finite-Element Method, Humanoid Robots, Rehabilitation,
Simulation, Optimization, Performance evaluation and various applications besides Chemical/medical
application are most suitable topics for studying due to the lack of relevant papers in literature.
Speaking for 3-Rotational parallel robots, Error Analysis, Finite-Element Method, Animal bio-inspired robot,
Design validation are the topics did not covered previously and convenient for research. Error and workspace
analysis and control algorithm development topics can be continued to study on rather than design and
modelling or kinematic and dynamic analysis.
There are several studies in literature about parallel robots. Beyond these studies, there are still topics which
need further investigation. In this paper, a systematic mapping review research was conducted about threedegrees-of-freedom parallel robots which have one or more rotational-type freedom. The goal for this study is
to prepare a guide about popular topics on specified parallel robots.
With a planned search procedure, 74 studies were reached and 27 of these papers were appropriate for
criteria. After this study, most popular topics on specified type parallel robots were determined as Kinematic
analysis, Design, Control, Modelling, and Dynamic analysis. Also, parallel robots having 3-rotational
freedom with a total 3DOF are the most popular area to study on. On the other hand, it is determined from the
research that there is a shortage of studies on topics of Error Analysis, Hydraulics, Finite-Element Method,
Optimization, Design validation, and Performance evaluation. Another point found by the research is the gap
in literature about the spatial type and 1-rotational-2-translational kind of 3DOF parallel robots. There is a
serious lack of studies in this area. These areas need to be investigated in detail in further studies and as a
future work, to be able to fill the gap in literature.
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Abstract
One of the most important obstacles to the widespread usage of electric and hybrid electric vehicles is the
limited driving range. In this context, several researches have been done on battery technologies capable
with high energy density at low volumes, design of electrical component having high efficiency and low
power consumption and recovery of braking energy. This study deals with energy storage methods that
can be used to achieve an effective regenerative braking system in electric vehicles. Since regenerative
braking occurs in a very short time, the energy storage system should have a high energy storage
capability in a short time. Ultra-capacitors and flywheels can store high amounts of energy in a short
time. In this study, simulations of the flywheel energy storage system and the ultra-capacitor energy
storage system, which are used to store the regenerative braking energy in electric and hybrid electric
vehicles, have been carried out. Taking the simulation results into account, these two energy storage
systems are compared in terms of energy, power density, cost, service life and maintenance.
Keywords: Electric vehicle, ultra-capacitor, flywheel, regenerative braking, energy storage.

1. INTRODUCTION
Energy storage technologies are costly and have difficulties. In this context, there are various energy storage
technologies according to intended usage. Energy and power density is the most important ones. The biggest
obstacle to the spread of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEVs) is the range problem.
Several methods have been studied to increase the driving range of EVs. In these methods, it is aimed to
increase the energy storage capacity or to use the stored energy more efficiently. The use of more battery
packs or special batteries with a lower volume and higher power density is required to increase the energy
storage capacity. This situation causes to increase cost and area of battery packs. Therefore, methods aiming
at more efficient use of stored energy offer a more effective solution. In this context, the storage of
regenerative braking energy is one of the important ways in the literature. The maximum energy consumption
occurs during acceleration of the vehicle. For this reason, storing and reusing the kinetic energy that the
vehicle has in motion provides the reduction of energy consumption. In a study conducted in Tehran, it is
indicated that fuel savings of up to 30% were achieved by using regenerative braking in urban traffic [1]. This
means that the driving range of the vehicle can be increased by 30%.
The high voltage battery supplying energy to traction motor is used to store regenerative energy in EVs and
HEVs. The energy obtained by the operation of the electric motor as a generator is transferred to the high
voltage battery. However, the batteries of electric vehicles are insufficient to store the regenerative braking
energy, because regenerative braking takes up to one or two minutes. This time is much less than the time
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required for charging of the battery [2]. Even if there is a flow of energy from the generator to the battery, the
battery can only store a very small amount of this energy.
Given that the regenerative braking time lasts for a maximum of one to two minutes, the occupancy rate of a
battery that can be charged in eight hours is expected to increase slightly in this short time [3]. Therefore,
energy storage technologies that can store a large amount of energy over a short period of time should be
utilized in order to store the kinetic energy of the vehicle [4]. Energy storage systems including ultracapacitor and flywheel can be charged and discharged in a short period of time [5]. In this study, simulation
studies of ultra-capacitor and flywheel energy storage systems have been performed. These two energy
storage systems have been compared in terms of cost, size and applicability. It has been investigated which
energy storage system is more effective for storage of regenerative braking energy in HEVs and EVs.

2. ENERGY STORAGE TECHNOLOGIES
2.1. Flywheel Energy Storage System
The flywheel energy storage system (FESS) is a technology that kinetically stored the energy in a rotating
mass at high speed. Figure 1 shows the topology the proposed for the application of the flywheel energy
storage system to EVs and HEVs. Electric motor of the EVs is operated as generator when regenerative
braking is applied. In this case, the kinetic energy of the vehicle is not consumed as heat energy into the
brakes and stored in the high voltage battery of the vehicle.
Regenerative breaking energy flow mode
Electrical car motor
unit (BLDC)

M/G

S1
(mode change
switch)

Flywheel

Rectifier

Capacitor

DC motor driver

S2
(mode change
switch)

~

M/G

-

+

Brushless DC
M/G unit

~

Energy Storage System
~

-

+

~

Electrical car
motor driver

Li-ion

DC-DC converter

Rectifier

Electrical car battery
Regenerating of storaged energy mode

Fig. 1. Regenerative braking energy flow with flywheel energy storage system

In Figure 1, in the first case (regenerative braking mode) the kinetic energy of the vehicle is transferred to the
flywheel unit by operating the traction motor as generator. In the second case, the energy stored in the
flywheel unit is used to move the vehicle. In this mode, there is an energy flow towards the wheels from
flywheel unit.
The flywheel energy storage system has been simulated on a scale. The experimental system having energy
capacity approximately one-tenth of the energy required for a vehicle has been modeled. Figure 2 shows
model blocks of the FESS. In the FESS, the energy is stored as kinetic energy, the flywheel speed decreases
as the energy is taken from the system. Hence, the output terminal voltage of the system decreases depending
on speed. A DC-DC converter should be added to the output of the FESS to keep the output voltage constant.

Fig. 2. Discharge simulation of the flywheel energy storage system

In the simulations, the speed of the FESS unit is up to 15000 rpm. In this case, about 10 Wh / 36 kWs of
energy is stored in the system. The stored energy is then consumed on a 1200 W load. FESS supplies energy
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for a 1200 W load during about 35 seconds. The input voltage of the DC-DC converter, in other words the
output voltage of the generator, decreases with time. However, the output voltage of the DC-DC converter
remains constant at the set value of 60V. Output voltage variations of the flywheel and DC-DC converter
depending on time are given in Fig 3. As seen from the Fig. 3, the DC-DC converter does not keep the output
voltage at the set value when the generator output voltage falls below about 18 V, and the energy flow is
terminated. The energy stored in the system can be transferred to the load for approximately 25-30 seconds.
This time varies depending on the load value, energy density and flywheel design parameters. The
photograph of experimental setup of the FESS is given in Fig 4.

Fig. 3. Output voltage variations of the flywheel unit and DC-DC converter

Fig. 4. Flywheel energy storage unit
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2.2. Ultra-capacitor Energy Storage System
Ultra-capacitor energy storage technology works on the principle of storing the energy statically (without
moving parts). The proposed topology for applying ultra-capacitor energy storage system (UESS) to EVs and
HEVs is given in Fig 5. When the driver press the brake pedal, the traction motor of the vehicle operates as a
generator before the mechanical braking operation. The energy obtained during this time is stored in the ultracapacitors. The stored energy in the ultra-capacitors will be used again to move the vehicle. Figure 6 shows
the simulation model blocks of the experimental system. In simulations, a UESS has been selected at the
equivalent capacity of FESS.
Regenerative breaking energy flow mode
Electrical car motor
unit (BLDC)

Rectifier

S1
(mode change
switch)

S2
(mode change
switch)

~

M/G

-

+

~

Ultra-capacitor
Energy Storage System

Electrical car
motor driver

DC-DC converter
Li-ion

Electrical car battery
Regenerating of storaged energy mode

Fig. 5. Regenerative braking energy flow with ultra-capacitor energy storage system

Fig. 6. Discharge simulation of the ultra-capacitor energy storage system

The energy storage capacity of the selected system is about 10 Wh / 36 kWs. As results of simulation, output
voltage variations of the ultra-capacitor and DC-DC converter depending on time are given in Fig 7. Similarly
both of the flywheel and the ultra-capacitor energy storage system can supply energy to the load for
approximately 25-30 seconds.
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Fig. 7. Output voltage variations of the ultra-capacitor unit and DC-DC converter

2.3. Comparison of Energy Storage Systems
In this section, comparison between two systems proposed for the energy storage obtained during
regenerative braking in electric vehicles has been done. By using Equation 1, the energy density of the
flywheel energy storage system can be calculated. Similarly, the energy density of the ultra-capacitor energy
storage system is calculated with Equation 2. The comparison parameters of both energy storage systems
such as energy density, volume, weight, price and etc. have been given in Table 1.
1

1

𝐸𝐸 = 2 𝐼𝐼𝑤𝑤 2 = 2 𝑚𝑚𝑟𝑟 2 𝑤𝑤 2

(1)

1

𝐸𝐸 = 2 𝐶𝐶𝑈𝑈 2

(2)
Table I. Comparison parameters between FESS and UESS.

Ultra-capacitor Energy Storage System
Price
Energy
Dimensions
Total
($)
Capacity
(cm)
Weight
(Wh)
(kg)
150
1.81
5/23/8
0.5
1000
21
40/25/8
5.1
1500
36
33/18/24
9.5

Price
($)
300
400
500

Flywheel Energy Storage System
Energy
Dimensions
Total
Capacity
(cm)
Weight
(Wh)
(kg)
8
20/25/20
15
41
20/25/20
15
115
20/25/20
15

RPM

13500
30000
50000

As seen from data given in Table 1, the energy can be stored exponentially at high speed values of the
flywheel unit. In FESS, the energy stored by the system can be increased by increasing shaft speed even that
the volume and weight remain the same. This situation indicates that the energy density of the FESS can vary
depending on the unit volume and unit weight. However, it is seen that the energy stored in UESS changes in
proportion to volume and weight. This shows that the energy density of UESS is constant with respect to unit
volume and unit weight.
When cost comparison is made under the same energy capacity, cost of the FESS is one third or one fourth of
the UESS cost. Also, the output power of the FESS can be increased depending on the power of the motor /
generator unit used in the system. However, the maximum power that the UESS can provide is specified in
the technical data. The higher current valuesare dangerous and are not possible for UESS. When the weight
values are compared, it is seen that the weight of a high-speed FESS may be as lighter as one half or one third
of the UESS weight. Furthermore, if the rotor used in the FESS is produced from composite materials (carbon
fiber, glass fiber and etc.), its weight can be further reduced. The higher power and energy density compared
with UESS can be achieved in case of increasing speed value of the flywheel unit above 25000-30000 rpm. In
other words, the UESS is more advantageous than the FESS operated at the speed values below these speed
values in terms of energy density.

3. CONCLUSION
Flywheel and ultra-capacitor energy storage units are faster energy storage technologies with higher power
capacity than existing energy storage systems (like battery). The most important factor that stands out here is
the speed of the FESS. The FESS is more effective and less costly than UESS when it is operated at high
speeds over 30,000 rpm. However, in case of that the FESS does not operate at high speeds, the higher power
densities with smaller volumes can be obtained by using the UESS. Today, the cost of UESS is higher than
the FESS. However, the absence of a moving part of the UESS brings advantages in terms of security and
applicability. Besides, the maximum amount of energy that can be stored per m3 by UESS is constant. On the
contrary of the UESS, when the operation speed of the FESS increases, the amount of energy stored in the
system without changing the volume also increases. This is an advantage of the FESS. In addition, although
UESS has high power density values, it has a low energy density value. On the other hand, the FESS can be
produced in both high power and high energy densities. As a result, the UESS and FESS technologies have
different advantages and disadvantages depending on where they are to be used and on the system
parameters. FESS stands out as a low-cost, high-performance storage technology for electric and hybrid
electric vehicles.
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Abstract
Concrete is the most widely used construction material in our country. Concrete is a brittle material
which has a higher compressive strength compared to its tensile strength. Steel, glass or polymer fibers
are usually added to concrete in order to improve the ductility under mechanical loads. This study
presents the effect of fiber inclusion on the mechanical properties of concrete such as compressive and
flexural strength. Basalt powder which is a waste material of quarries in Tekirdağ region was also used
in mortar mixes by replacing 20 and 40% of the siliceous river sand. In this way it was aimed to obtain a
sustainable material which enables to help use of a waste material. Polypropylene fibers were added to
mortars with and without basalt powder as 0.5% by volume. Experimental study includes the
determination of void content, flexural strength and compressive strength. Test results show an
enhancement in the flexural strength of mortars when basalt powder or fibers were introduced in the
mixes. Since the mixes incorporating higher amounts of basalt powder and fiber together were found to
reduce workability, it was found that the mixes with 20% basalt powder showed better performance.
Keywords: Polypropylene fiber, Workability, Flexural Strength, Mortar, Mechanical properties

1. GİRİŞ
Günümüzde beton yüksek dayanımı, üretimi, uygulama kolaylığı, fiziksel ve mekanik özeliklerinden dolayı
yaygın kullanılan bir yapı malzemesidir. Ayrıca beton teknolojisindeki gelişmelerle birlikte dayanım ve
dayanıklılık özelikleri geliştirilmiş betonun her türlü ortam koşullarında uzun yıllar boyunca hizmet
verebilecek bir yapı malzemesine dönüşümü gerçekleşmiştir.
Beton üretimi yapılırken kullanılan agregaların üretim sürecinde çevreye olumsuz etkileri bulunmaktadır.
Agrega üretimi sürecinde ortaya çıkan tozlar çevreye büyük zararlar vermektedir. Mermer ve granit endüstrisi
tarafından üretim esnasında çevreye, toprağa ve su kirliliğine neden olan büyük bir oranda atık bir toz
meydana gelmektedir.Bu tozun depolanarak sürdürülebilir bir malzeme olarak değerlendirildiği mermer ve
granit tozlarının çimento yerine alternatif bir malzeme olarak kullanılabilirliği yapılan çalışmalarla
değerlendirilmiştir [1,2].Atık bazalt tozunun da bu bağlamda değerlendirilerek betonda kullanılması maden
ocağı işletmelerine ve ülke ekonomisine kazanç sağlayabileceği gibi bu ocakların çevre kirletici özeliğini de
önemli ölçüde azaltacaktır.Yüksek miktarda oluşan bazalt tozu atık malzemesi ciddi çevresel sorunlara ve
sağlık problemlerine sebep olmaktadır.
Beton; agrega, çimento hamuru ve bu iki bileşenin ara yüzeyinden oluşan üç fazlı heterojen bir malzemedir.
Agrega çimento hamuru ara yüzeyi, betonda en zayıf halka olarak bilinmektedir ve bu bölge betonda
çatlakların ilerlemesi açısından en uygun fazdır. Agrega-hamur ara yüzeylerinde çatlakların oluşması,
betonun elastik olmayan davranışında önemli rol oynamaktadır. Mikroçatlakların iri agrega ve onu çevreleyen
harçta başladığı ve çatlak ilerlemesinin ara yüzeyde gerçekleştiği çalışmalar betonun bu fazının önemine
işaret etmektedir. Bu nedenle harç özeliklerindeki iyileştirme betonun dayanım ve dayanıklılık özeliklerine
çok önemli bir katkı yapmaktadır [3].
Beton özelliklerini olumlu yönde geliştirmek amacıyla taze betona değişik oranlarda katılan belirli boy/çap
(narinlik oranı) oranına sahip olan cam, çelik, polipropilen lifler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

2930

8thInternational Advanced Technologies Symposium (IATS’17),19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
Homojen bir şekilde dağılan lifler, beton içerisinde oluşan çatlakları önlemekte ve çatlakların beton içerisinde
ilerlemesini yavaşlatarak betonun dayanım ve dayanıklılığına olumlu katkı sağlamaktadır. Ayrıca beton
içinde lif kullanımı ile betonun enerji yutabilme kapasitesi de artırılabilmektedir [4].
Günümüzde lifli beton üretiminde çelik ve polimer lifler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak son
yıllarda yapılan çalışmalarda bu liflere alternatif olarak cam, bazalt v.b. lifler ile yapılan çalışmalarda da artış
görülmektedir [5,6,7].
Bu çalışmayla Tekirdağ bölgesinde yer alan bazalt ocaklarından agrega üretim aşamasında ortaya çıkan atık
bazalt tozunun agrega ile yer değiştirilmesiyle harçlara hacimce%0,5 oranında polipropilen lifler ilave
edilerek kullanılmıştır.Üretilen harç numunelerinin fiziksel ve mekanik özelikleri karşılaştırmalı olarak
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar bazalt tozunun ve polipropilen lifin harç üretiminde kullanım miktarını,
harç özelliklerinde oluşturacağı iyileştirme düzeyinin belirlenmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca harç
özelliklerinde gerçekleşecek iyileştirmelerin beton özelliklerine anlamlı etki yapacağı unutulmamalıdır.

2. MALZEME VE YÖNTEM
Çalışma kapsamında 6 mm uzunluktahacimce %0.5oranında polipropilen lif ve hacimce %20 ve %40bazalt
tozu içeren harçlar TS EN 196-1 [8] standardına uygun olarak üretilmiştir. Harç üretiminde kullanılan
çimento ve polipropilen life ait özellikler Tablo 1 ve 2’de verilmiştir. Agrega olarak standart CEN referans
kumu ve maksimum tane çapı 1 mm olan bazalt tozu kullanılmıştır. Üretimlerde su/bağlayıcı oranı 0.5 olarak
seçilmiştir. Harçların yayılma değerleri 17±1 cm aralığında yeni nesil modifiye fosfonat esaslı akışkanlaştırıcı
kullanılarak sabit tutulmuştur.
Tablo 1. Çimentonunkimyasal kompozisyonu
Bileşenler (%)

CEM I 42.5 R

CaO

64.12

SiO 2

20.23

Al 2 O 3

5.09

Fe 2 O 3

3.34

MgO

1.15

SO 3

2.98

Na 2 O/K 2 O

0.1/0.74

Cl

-

0.0324

Kızdırma kaybı

2.45

Çözünmez kalıntı

0.78

Tablo 2.Polipropilen lif özellikleri
Uzunluk
(mm)

Yoğunluk
(g/cm3)

Çekme
Dayanımı
(MPa)

Elastisite
Modülü
(MPa)

Uzama
(%)

6

0.91

350-700

3000-3500

20-25

Harçların eğilme ve basınç dayanımları TS EN 196-1’e göre, boşluk oranı ise ASTM C642’ye [9] göre
belirlenmiştir.

3. DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME
Polipropilen lif ve bazalt tozu katkılı ve katkısız olmak üzere toplam 6 seri harç üretilmiştir. Harç serilerin
kodlanmasında “R” kontrol numunelerini, “B20” ve “B40” bazalt tozu ikamesi ve oranını, “F05” ise hacimce
%0.5 oranında polipropilen lif katkılı harçları temsil etmektedir.
Harç serilere ait basınç dayanımı sonuçları Şekil 1’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre basınç dayanımlarının
39.5 MPa ile 48.9 MPa arasında değiştiği görülmüştür. Bazalt tozu ikamesinin basınç dayanımına olumlu ya
da olumsuz bir etkisinin olmadığıgörülmekle birlikte, polipropilen lif katkılı harçlarda %20 oranında bazalt
tozu ikamesinin, basınç dayanımını %14 oranında arttırdığı tespit edilmiştir.
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Basınç Dayanımı (MPa)
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Şekil 1. Harç serilere ait basınç dayanımı değişimi.
Harç serilere ait eğilme dayanımı sonuçları Şekil 2’de gösterilmiştir. Buna göre eğilme dayanımları 6.4 MPa
ile 8.4 MPa arasında değişmektedir. Eğilme dayanımı en yüksek olan seri %20 bazalt tozu ikameli
polipropilen lif katkılı seridir. Bazalt tozu ikamesinin ve lif katkısının eğilme dayanımına olumlu yönde etki
ettiği görülmektedir. Bazalt ikame oranı arttıkça eğilme dayanımı artmaktadır. Bu artış %20 bazalt tozu
ikamesi için %13, %40 bazalt tozu ikamesi için ise %27 oranındadır. Polipropilen lif ilavesinin eğilme
dayanımına katkısı ise bazalt tozu ikame oranına göre değişiklik göstermektedir. Bazalt ikame oranı %20’den
%40’a çıkarıldığında eğilme dayanımının %6 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Benzer durum basınç
dayanımında da görülmüştür.

Eğilme Dayanımı (MPa)
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Şekil 2. Harç serilere ait eğilme dayanımı değişimi.
Harç serilere ait boşluk oranı değişimi Şekil 3’te verilmiştir. Boşluk oranlarının %15 ile %18.2 arasında
değiştiği görülmektedir. Bazalt tozu ikamesi ile boşluk oranının %15’ten yaklaşık %18’e çıktığı gözlenmiştir.
Lif ilavesi ile ise referans numunesinde boşluk oranında önemli bir değişiklik gözlenmezken bazalt tozu
ikameli serilerde boşluk oranının kısmen azaldığı tespit edilmiştir.
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Şekil 3. Harç serilere ait boşluk oranı değişimi.

4. SONUÇ
Atık bazalt tozunun ve lif ilavesinin çimento harcının mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisinin araştırıldığı
bu deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlara göre atık bazalt tozu ikamesi harcın mekanik özelliklerini
olumsuz yönde etkilememiş, bazalt tozu miktarının artması ile eğilme dayanımında da artış görülmüştür.
Polipropilen lif ile atık bazalt tozunun birlikte kullanımı eğilme dayanımında önemli sayılabilecek artış
sağlamıştır. Mekanik özellikler dikkate alındığında atık bazalt tozunun çimento harcında agrega olarak %40
oranına kadar ikame edilebileceği görülmüştür.
Harç üretiminde atık bazalt tozu kullanımının mekanik özelliklere olumlu etkisinin yanı sıra, atık tozun yapı
malzemesi olarak değerlendirilmesi ile de zararlı çevresel etkilerinin önüne geçilmiş olacaktır.

TEŞEKKÜR
Yapı malzemesi anabilim dalında bitirme çalışması yapan öğrencileredeneysel çalışmalardaki emeklerinden
dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
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Abstract
Tunceli Provincial Directorate of Health Building came into service in 1987 years. This building was
constructed as reinforced concrete building according to 1975 seismic code requirements.
In this study, general statement of the building is evaluated and checked using architectural project. By
using Schmidt hammer impact-testing apparatus, strength of concrete compressive was evaluated and 16
pieces’ core sampling were obtained.
To see longitudinal reinforcement and stirrups concrete cover was stripped by hammer at confinement
zone of 6 columns and central zone of 12 columns. Building was modelled by using obtained data.
Static pushover analysis was performed on the numeric model to see structural performance level to
suggest either reinforce with shear wall or demolish. According to observations and numerical solutions,
it was seen that many structural elements were showed brittle failures. And this brittle behavior reflects
whole structural behavior.
Keywords: static pushover analysis, finite elements model, reinforced concrete building, structural
performance

1. INTRODUCTION
Turkey is located three active faults as experienced nearly two months especially at Bodrum. Therefore, it is
possible to experience severe earthquakes on any of these three active faults that causes fatalities. So,
evaluation of existing old buildings is very important for our country to reinforce with a suitable solution if
necessary. Any of the structure shows linear elastic behavior until upper limit of elastic region. Equations that
used to calculate global behavior of structural system is assumed to be linear elastic like stress-strain
relationship as well. It is nearly impossible for a structural system to resist external loads in elastic range
exerted on the system by different magnitude of earthquake. By the effect of increasing earthquake forces, the
elastic limit is exceeded. After exceeding this elastic limit, structure shows nonlinear behavior.
Incremental equivalent seismic load method, which is included in Turkish Seismic Code and classified as a
static pushover method, is used to assess performance of available structures and nonlinear behavior of
structures.
İnel et al. (2007) evaluated seismic performance of mid-rise reinforced concrete building stock on the base of
Turkish Seismic Code, which is more prone to damage. For this purpose, 4 and 7 storey 14 buildings were
selected. After selecting engineering properties of materials, nonlinear static analyses were performed on
selected structures. Then, capacity curves were plotted [1]. Demir et al. (2007) studied the effect of various
concrete compressive strength on the lateral resistance of structures. They suggested a new method to
calculate moment resisting capacity whom compressive strength is less than 10 MPa [2]. Uçar and Seçer
*
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(2007) investigated concrete compressive strength on the earthquake performance level of the structures. For
this basis, a 5 storey generic reinforced concrete structure was selected. Incremental pushover analysis was
performed on the selected with different concrete class. Plastic hinge, plastic rotation and maximum
interstorey drift ratio was calculated and compared each other [3]. Uygun and Celep (2007) designed a
generic and artificial building with respect to 2007 TSC requirements. This designed building fulfills major
requirements of 2007 TSC. Linear and nonlinear analyses were performed on the structure. Moreover, it is
reported that time history analysis was performed on the structure. Results were evaluated and nonlinear
dynamic analysis results were compared especially with nonlinear static analysis results to discuss confidence
of these two analysis results [4]. Aydınoğlu et al. (2009) published a solution manual with an idea of “How to
follow TSC 2007 regulation to assess a seismic performance of a building?” In this manual, Aydınoğlu et al.
(2009) explained regulations with solved examples in terms of how to assess available and new buildings on
the base of current regulation? [5] Şengöz and Sucuoğlu (2009) studied on positive and negative side of
seismic evaluation method. For this purpose, two residence buildings were selected and structural analysis
were performed with two different cases, reinforced and unreinforced. Results were evaluated and compared
each other [6].
In this study, a 30 years old building in Tunceli province was evaluated to assess seismic performance. This
state building is used for administrative purpose of health board. Plan geometry is measured and drawn. Then,
concrete core samples were obtained to measure compressive strength to determine concrete class. After that,
finite element model was constituted with SAP 2000 software. Then incremental nonlinear static analysis was
performed on the model. Evaluation and discussion of the model was performed on the base of roof
displacement and capacity curves.

2. DEFINITION OF A 30 YEARS OLD STATE BUILDING
Mentioned building was constructed in 1987 in Tunceli province. The building still in use for the general
office of city health board. However, after seismic evaluation, it was realized that this building has not been
fulfilled even 1975 Turkish Seismic Code (TSC) [7] requirements. The building was constructed with
reinforced concrete and brick infill wall. General view of the building can be seen in Figure 1.

Fig. 1. General view of head office of health board

Total settlement area of building is 16x25 m2. The building is composed of basement + ground + 4 normal
floors. Plan view and cross-section of the building can be seen in Figure 2 and Figure 3.
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Fig. 2. Normal floor plan of investigated building

Fig. 3. Cross-section view of investigated building

First step of the seismic evaluation is to determine plan geometry. Second, compressive strength test needs to
be performed. For this purpose, 16 concrete core samples were taken from different reinforced concrete
members. Rust cover was stripped on 18 reinforced concrete columns.

2.1. Structural investigations
Building was investigated on the base of stirrup space, dimensions of rebar and maximum aggregate
diameter. These investigations were performed by stripping out the rust cover of concrete. It was observed
that stirrup spacing is almost 22 cm at column beam joint and used rebar through longitudinal direction in
concrete were without rib. Moreover, diameter of used maximum aggregate was approximately 7 cm. Nearly
10 cm rust cover was observed. These situations were presented in Figure 4 – 6 respectively.
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Fig. 4. Stirrup spacing of column

Fig. 5. Inappropriate aggregated diameter
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Fig. 6. Inappropriate rust cover

2.2. Concrete coring
Concrete sample coring was taken from 18 different reinforced concrete members including column and slab.
Concrete coring process was demonstrated in Figure 7.

a)Concrete coring process on outer column

b)Concrete coring process on inner column

Fig. 7. Concrete coring process

Then compressive test was performed on each specimen according to TS EN 12390-3 [8] and results were
tabulated in Table 1 below.
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Table I. Concrete compressive strength test results

Specimen Number

Information about coring sam
Location

Member

Test Results of
Equal Cylinder
(MPa)

#1

Basement

Shear
Wall

18.7

#2

Ground

Column

10.1

#3

1st Floor

Column

8.0

#4

2nd Floor

Column

7.1

#5

3rd Floor

Column

10.1

#6

4th Floor

Column

14.6

Average

11.43

B 225 (C18 MPa) concrete compressive strength required on the base of 1975 TSC [7]. However, average test
result is obtained 11.43 MPa. This result does not satisfy minimum requirement of the 1975 TSC.
Characteristic concrete compressive strength (f ck ) is calculated 5.8 MPa according to TS 500:2000 [9] and
5.05MPa according to TS EN 206 [10] regulations.

2.3. Numeric Model and Seismic Assessment
Structure was modelled with SAP2000 [11] finite element software. 3D general view and floor plan of the
numeric model can be seen in Figure 8 below.

a)3D view of the model

b)Plan view of the model

Fig. 8. Finite element model view of the investigated model

After modelling the structure, eigenvalue analysis was performed to see first free vibration mode. This
eigenvalue analysis give an insight related to reliability of the model. Expected free vibration frequency
should be between 0.53 s and 0.8 s. This interval related to only considering bare frame and considering bare
frame and infill. 1.27 s obtained from software. This result shows that there is not any structural model error.
This differences related to poor concrete quality and low elasticity modulus. There is only one important
point that poor concrete quality increases the period of structure. First free vibration mode can be seen in
Figure 9.

2939

Seismic Performance Evaluation of a 30-Years Old State Building in Tunceli—Onur Onat and Burak Yön

Fig. 9. First free vibration of the model in transversal direction (T=1.27 s)

After eigenvalue analysis, earthquake loads were calculated on the base of TSC 2007 [12]. Applied
earthquake loads were tabulated in Table 2 below.
Table II. Applied earthquake loads to finite element model

Flloor Number

Equal earthquake load (kN)
Transversal
Direction

Longitudinal
Direction

#4

1510.45

1208.11

#3

1356.82

1085.28

#2

1030.05

823.65

#1

690.82

552.50

Ground

344.82

275.76

Nonlinear static analysis was performed on the model by applying the forces in Table 2. After
performing nonlinear analysis, capacity curve was obtained in transversal and longitudinal direction as seen
in Figure 10.

a)Pushover curve in transversal direction

b)Pushover curve in longitudinal direction

Fig. 10. Capacity curves of the investigated model in both directions
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3. DISCUSSION
As seen in Figure 10 a and Figure 10 b, capacity curves in both directions are very different. Transversal
direction, it is obviously seen the structure resist 1800 kN lateral loads. While resisting this load, roof
displacement reaches 8 cm and the structure shows unexpectedly ductile behavior. However, in longitudinal
direction the same behavior could not be obtained from the structure. Resistivity capacity of the structure is
almost the same in transversal direction. Whereas, structure showed very brittle collapse pattern in
longitudinal direction. This collapse pattern is very dangerous for a governmental building.

4. CONCLUSION
This study aims to present seismic evaluation of a government building opens to public mobility. The purpose
of using the building is to manage city health administration i.e. head office of health board. The building was
constructed in 1987. While constructing the building, current code in Turkey was 1975 TSC. After seismic
evaluation of the building prior to modelling, it was realized that structure has not fulfilled the neither 1975
TSC nor 2007 TSC. For this reason, it was decided to demolishing of this building. But, it was important to
determine general behavior and collapse mode of the building. After performing nonlinear static analysis, it
was realized that structure showed unexpectedly ductile behavior in transversal direction. Even though the
structure has resisted almost the same load in longitudinal direction, the structure showed brittle behavior in
longitudinal behavior. This behavior of building verified demolishing decision of city health manager.
Performance assessment of important government buildings needs to be assessed by this study.
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Abstract
Diagnosis of auditory pathologies is possible by examination of the structural disorders and vibrations of the vocal tracts
in images taken with medical imaging devices such as high speed cameras. However, the voice-related diseases may be
misdiagnosed because shape disorders caused by some pathologies are similar to each other. For this purpose, an image
processing software was developed to segment the nodules on the vocal cord, in this study. In this way, 15 images of the
patient were processed with histogram-based pre-processing and gradient-based processing techniques and size of nodules
is calculated. Finally, the success of the software was tested according to the ZSI similarity index after matching
automatically segmented nodule images with the nodule images manually determined by medical experts. According to
evaluation, ZSI values obtained are between 0.71 and 0.89. In the literature, the values higher than 0.7 are a considered as
successful.
Keywords: Image segmentation, nodule, vocal cord
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1. GİRİŞ
Ses telleri (plica vocalis), gırtlak boşluğunda bulunan, mukoza salgılayan iki zar katmanı olup, ses
oluşumundan sorumlu ana organlardır. Sesler, nefes alıp-verme esnasında akciğerlerden gelen havanın,
aralarından geçerken ses tellerini, titreştirmesi sonucu oluşur. Bu titreşimlerin frekansı, sesin perdesini
belirler. Kadınlarda ve çocuklarda ses telleri kısa ve incedir. Bu sebeple kadın ve çocukların sesleri erkeklere
göre daha yüksek perdedendir. Uzun süre konuşulduğunda, ya da sesin iyi kullanılamadığı durumlarda seste
kısılma ve boğuklaşma gibi sorunlar yaşanabilmektedir. Ses tellerinin aşırı kullanılması, tahribata uğraması
ya da iltihaplanması sonucu ise, her yaş grubunda insanda bazı problemler ortaya çıkabilmektedir.
Ses telleri üzerindeki polip, nodül ve reinke ödemi gibi organik lezyon oluşumları görülebilmektedir.
Bu lezyonlar sesin tizliğinde, yüksekliğinde ve kalitesinde istenmedik değişikliklere neden olabilmektedir [1].
Bazı durumlarda ses terapisi ile tedavi mümkünken, çoğu zaman hastaya cerrahi müdahale gerekmektedir.
Ses telleri videolar ingeskop denilen medikal görüntüleme cihazıyla renkli
olarak
görüntülenebilmektedir. Bu sayede uzman doktor ses telini gerek renk gerek şekil bakımından inceleyerek bir
teşhis koyabilmektedir. Ancak konulacak olan bu teşhisin başarısı o esnada uzman doktorun bilgi ve
tecrübesiyle sınırlı kalacağından tamamen objektif bir değerlendirme yapılamamaktadır.
Ayrıca, bazı durumlarda farklı patolojik yapıya sahip ses tellerinde meydana gelen bozulmalar
birbirleriyle benzerlik gösterebilmektedir. Bazı durumlarda ise ses telinde meydana gelen bozulmanın, gözle
görülemeyecek seviyede olması tedavinin gecikmesine neden olmaktadır.
Literatürde ses tellerinin şekil ve renk bilgisinden hareketle teşhise yardımcı olmayı hedefleyen
çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmaların bir tanesinde uzmanlar tarafından el ile işaretlenen ses teli bölgesinin
sağlıklı olup olmadığını anlamak için doku ve renk bilgisinden faydalanılmıştır [2]. Verikas ve arkadaşlarının
2006 yılında yapmış oldukları çalışmada ise ses teli görüntüsünden renk, doku ve geometrik şekil özellikleri
çıkarılarak, ses telleri, nodüler, diffüze ve sağlıklı olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır [3]. Bir diğer çalışmada
ise Hilbert transformu kullanılarak ses telindeki titreşim bozukluklarının analizi yapılmıştır [4]. Lohscheller
ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada ise Toy yüksek hızlı video-laringostroboskop cihazı ile alınmış
ses teli görüntülerine yarı otomatik bir bölütleme algoritması olan Bölge Büyütme (Region Growing)
algoritması kullanılarak glotisin bölütlenmesi gerçekleştirilmiştir [5].
Bu çalışmada gradyan tabanlı bölütleme algoritması kullanılarak ses teli üzerinde oluşan nodüllerin
otomatik olarak bölütlenmesine yönelik bir yazılım oluşturulmuştur. Yazılım sayesinde nodül büyüklüğü elde
edilerek uzman doktora yardımcı bir tanı destek sistemi oluşturulmuştur. Yapılan bölütlemenin başarısı ZSI
ve başarı indeksleri ile test edilmiştir. Çalışmaya ait akış diyagramı Şekil 1.1’de gösterilmiştir.

Şekil 1 Çalışmanın akış diyagramı

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmada 15 hastaya ait Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB kliniğinden
videolaringeskop cihazı ile alınmış lezyonlu ses teli görüntüleri kullanılmıştır. Görüntüler 580×780 piksel2
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boyutlarında ve jpg formatında olup ham görüntü olarak bir dizine kaydedilmiştir. Şekil 2.1’de bir hastaya ait
orijinal görüntü görülmektedir.

Şekil 2.1. Videolaringeskop cihazı ile alınmış lezyonlu orijinal ses teli görüntüsü
Veri kümesi oluşturulurken öncelikle asıl bilginin yer aldığı çembersel bölgeye odaklanılarak, bu
çembersel bölgenin içinde kalacağı maksimum boyutlarda dikdörtgensel bölge elde edilmiştir. Bu şekle
getirilmiş tüm görüntülerde, ses tellerinin bulunduğu bu dikdörtgensel bölgeler yeni görüntü boyutlarını
oluşturmaktadır. Şekil 2.2’de veri kümesini oluşturan örnek görüntülerden bir tanesi gösterilmektedir.

Şekil 2.2. Veri kümesini oluşturan orijinal görüntü

Daha sonra bu veri kümesinde yer alan görüntülerin her biri histogram tabanlı ön işleme aşamalarından
geçirilerek kontrastı iyileştirilmiş, işlemeye hazır gri seviye görüntüleri elde edilmiştir. İşleme aşamasında ise
görüntü gradyanı ve otsu eşikleme yöntemi kullanılarak glotisin sınırları belirginleştirilmiştir. Daha sonra en
büyük bağlantılı bileşen algoritması kullanılarak glotisin bölütlenmesi gerçekleştirilmiştir. Belirlenen sınırlar
aynı zamanda ses tellerinin kenar bilgisi olduğundan kenar üzerinde nodüllerin bulunduğu ani değişimler
tespit edilmiştir. Bu şekilde, otomatik olarak bölütlenen nodül, uzman doktor tarafından elle belirlenmiş
nodüller ile karşılaştırılarak ZSI ve başarım belirleme indeksleri ile test edilmiştir.

2.1. Önişleme
Veri setindeki orijinal renkli görüntülerin öncelikle glotisin belirgin olduğu kırmızı bileşenleri
alınarak gri seviye görüntüleri elde edilmiştir. Şekil 2.3’te renkli görüntü ve onun kırmızı, yeşil ve mavi renk
bileşenleri görülmektedir. Şekil incelendiğinde kırmızı bileşende glotisin bitişiğindeki dokular arasında daha
belirgin olduğu görülmektedir [6].
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a

b

C
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Şekil 2.3. Renkli görüntü ve bu görüntünün RGB Bileşenleri:
a) Orjinal görüntü b) kırmızı (R), c) mavi (B) ve (d) yeşil (G)
bileşenleri

Şekil 2.3b’de gösterilen kırmızı bileşen görüntüsüne adaptif histogram eşitleme yöntemi
uygulanılarak kontrast iyileştirme yapılmıştır. Böylelikle Şekil 2.4’te görüldüğü üzere glotisin belirginliği
arttırılmıştır.

Şekil 2.4. Adaptif histogram eşitleme

2.2. İşleme (Glotisin bölütlenmesi)
Bir görüntüdeki ani gri seviye değişimleri kenar belirlemede uygulanabilecek en
verimli
yöntemlerden birisidir. Bu amaçla çoğu kenar belirleme yönteminin temelinde bölgesel türev alma
yatmaktadır. Bölgesel olarak, birinci türev kenar bölgelerinde en büyük değere sahip olurken (yerel
maksimum) ikinci türev ise kenar bölgelerinde sıfır değerini üretir. Bölgesel olarak görüntüye ilişkin birinci
ve ikinci türevleri hesaplayarak elde edilen yerel maksimum ve sıfır geçiş noktaları ile ilgili görüntü bölgesi
için kenarlar belirlenmiş olur. Yapılan çalışmada öncelikle adaptif histogram eşitlemeden geçirilmiş
görüntünün birinci türevi (gradyan) alınarak glotisin kenarları belirlenmiştir.

2945

Segmentation of Vocal Fold with Gradient Based Image Processing Techniques Turab SELÇUK vd.

Eşik değeri
T=0.38

a

b
Şekil 2.5. Gradyan görüntüsü(a) ve eşiklenmiş görüntüsü(b)

Şekil 2.5a’da gradyanı alınmış görüntü görülmektedir. Görüntü incelendiğinde değişimlerin
maksimum olduğu kenar noktaları belirgin hale gelmektedir. Daha sonra otsu eşikleme yöntemi kullanılarak
gradyan görüntüsü ikili görüntüye dönüştürülmüştür. Şekil 2.5b’de eşiklenmiş gradyan görüntü
görülmektedir. Bu görüntüde sınırları belli olan glotisin iç kısmı doldurularak (Şekil 2.6) bağlantılı bileşen
etiketleme yöntemi uygulanmıştır.

Şekil 2.6. Bölütlenmiş glotis görüntüsü

2.3. Nodülün Bölütlenmesi
Nodüllerin bölütlenmesinde öncelikle glotisin uç noktaları belirlenmiştir. Böylelikle glotisi çevreleyen
çokgen elde edilmiştir (Şekil 2.7a). Elde edilen bu çokgen görüntüsü ile glotis görüntüsünün farkı alındığında
glotis üzerindeki girinti ve çıkıntıların olduğu nodül ve benzeri bölgeler elde edilmiştir (Şekil 2.7b).

a

b

Şekil 2.7. Nodül ve benzeri bölgelerin çıkartılması

Şekil 2.7b’deki görüntü incelendiğinde nodül olan yapıların yuvarlaksı bir şekilsel özelliğe sahip olduğu
görülmektedir.
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Şekil 2.8. Bölütlenmiş nodül görüntüsü

Buradan hareketle bölütlenen tüm yapılar etiketlenerek her birinin yuvarlaklık durumuna bakılarak nodül
olmayan yapılar çıkartılarak şekil 2.8’de görüldüğü gibi sadece nodüller bırakılmıştır.

2.4. Çalışmanın Başarımı
Bu kısımda, oluşturulan yazılımla gerçekleştirilen otomatik bölütlemenin başarısını belirlemek
amacıyla, uzman tarafından elle belirlenmiş nodüller otomatik bölütlenen nodüller ile çakıştırılarak benzerlik
indeksleri elde edilmiştir. Bu indeksler elle belirlenen ve otomatik bölütlenen iki alanın ne kadar kesiştiğini 01 arasında bir değer olarak hesaplama yöntemleridir. Bu yöntemlerde ne elle seçim ne de programın
belirlendiği alan mutlak doğru kabul edilmemekte olup, iki seçimin de ağırlıkları hesaplamada eşittir Sonucun
1 değerine yakın olması çalışmanın başarılı olduğu anlamına gelmektedir [7]. Bu çalışmada ZSI (Dice),
benzerlik indeksi kullanılmıştır.

Şekil 2.9. Otomatik (O) ve Elle (M) bölütleme kümeleri

o: Yalnızca Otomatik Bölütleme ile elde edilen piksel sayısı
m: Yalnızca Elle bölütleme ile elde edilen piksel sayısı
k: Her iki bölütleme ile elde edilen piksellerin sayısı

ZSI =

(1)

2𝑘𝑘
𝑜𝑜+2𝑘𝑘+𝑚𝑚

Şekil 2.9’da iki farklı küme olarak otomatik (O) ve manuel (M) kümeleri görülmektedir. O kümesi
otomatik bölütleme ile elde edilen alanda bulunan pikselleri temsil ederken M kümesi ise uzman doktor
tarafından elle belirlenen alanda yer alan pikselleri ifade etmektedir. Tablo 1’de ise 15 adet görüntü için
otomatik ve elle bölütlenmiş nodüllerin eşitlik 1’e göre hesaplanmış ZSI benzerlik indeksi verilmiştir.
Tablo 1. Otomatik ve elle bölütlenmiş nodüllerin benzeme oranları
Görüntü
No
1
2
3
4
5
6
7
8

ZSI
0.79
0.76
0.81
0.78
0.72
0.74
0.85
0.89

Görüntü
No
9
10
11
12
13
14
15
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ZSI
0.84
0.73
0.76
0.83
0.87
0.79
0.71
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3. SONUÇLAR
Yapılan çalışmada ses teli üzerindeki nodüllerin otomatik olarak bölütlenmesine yönelik bir yazılım
oluşturulmuştur. Oluşturulan yazılım sayesinde, videolaringeskop cihazından elde edilmiş ses
teli
görüntülerini çeşitli önişleme ve işleme algoritmalarından geçirilerek nodüllerin büyüklüğü
hesaplanabilmektedir. 15 adet ses teli görüntüsünde yer alan nodüller bir yandan oluşturulan yazılım ile
otomatik olarak, diğer yandan uzman doktor tarafından elle bölütlenerek ikili görüntü haline getirilmiştir.
Daha sonra iki farklı yöntemle belirlenen bu alanların hangi oranda birbirine benzediğini belirlemek için elde
edilen ikili görüntüler ZSI benzerlik indeksine göre üst üste çakıştırılmıştır. Elde edilen ZSI bölütleme
başarım değerleri incelendiğinde 0.71 ile 0.89 arasında değiştiği görülmektedir. Literatürde 0.7 ve üzeri
değerler başarılı olarak kabul edildiğinden [7] önerilen yöntemlerin ses teli nodüllerinin bölütlenmesinde
başarılı sonuçlar verdiği ve kullanılabileceğini göstermektedir.
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Abstract
HCCI engines promise as a combustion mode with the advantages that can meet high hermal
efficiency and exhaust emission standard. In ideal HCCI engines, self-ignition and combustion occur simultaneously
and a rapid heat dissipation rate is observed.
In spark ignition engines and compression ignition engines, combustion start and combustion periods can be controlled
directly. But in HCCI engines combustion can be controlled by chemical kinetics according to the temperature of the
cylinder. This means that direct control cannot be achieved on HCCI engines. In this phase, the ion current is
useful for determining combustion information. The ion current can be measured by the DC bias applied by a
series resistor on the spark plug. This current is called ion or ionization current and is transformed into a
signal by measuring the voltage across the series resistance. The type and amount of ions depends on the
combustion characteristics. The ionization current depends on the pressure, temperature, air / fuel ratio, engine load,
fuel characteristics and combustion time. Measurement of the ion current is usually made using the existing
ignition system or additional spark plug. The ion current directly indicates the in-cylinder combustion process. It
enables detection of misfire and knocking directly. In this study a practical ion current measurement system was
developed for the HCCI engines. Different engine speeds and loads were chosen as test conditions. According to the
results there is a correlation between ion current signal and combustion parameters.
Keywords: HCCI engine, ion current measurement

1. GİRİŞ
İçten yanmalı motorların egzoz emisyonlarının azaltılması ve yakıt ekonomisinin iyileştirilmesi büyük önem
taşımaktadır. Motorların ekonomik, enerji tasarruflu ve çevreye daha az zararlı (kanserojen olan NOx ve sera
gazı oluşumunda büyük rol oynayan CO2 emisyonları azaltılmış) olması tercih edilmektedir. Aynı zamanda
yüksek termik verim ihtiyacını karşılamak için günümüz motorlarının düşük yakıt tüketimi, yüksek verimlilik
ve düşük maliyete sahip olması gerekmektedir. Doğrudan ateşleme kontrolü mümkün olmamasına rağmen,
homojen dolgulu sıkıştırma ile ateşleme (homogeneous charge compression ignition – HCCI) yanma modu,
sayılan bu gereksinimleri karşılamada etkili bir yoldur [1]. HCCI motorlar daha fakir karışımlarla
çalışabilmekte, özellikle dizel motorlardan kaynaklanan NOx ve is emisyonlarının eş zamanlı azaltılmasını
sağlayabilmektedir. HCCI yanma modunda yanma işlemi, homojen dolgulu ön karışımın yanma odası
içerisinde eş zamanlı olarak yanmasıyla gerçekleşmektedir. İdeal HCCI motorlarda kendi kendine tutuşma ve
yanma eş zamanlı olarak gerçekleşmekte, hızlı bir ısı dağılım oranı görülmektedir. Karışımın eş zamanlı
yanmasıyla gerçekleşen ısı dağılım oranını düzenlemek için HCCI motorlar fakir veya seyreltilmiş
karışımlarla çalıştırılmalıdır. Buji ile ateşlemeli motorlarda ise içeri alınan dolgu, yanma aşamasında alev
cephesi ile yanmış ve yanmamış olarak iki bölgeye ayrılmaktadır. Yanmanın kontrolü alev cephesinin
*
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gelişimi ile sağlanmaktadır. Yüksek termik verim ve düşük egzoz emisyonlarına sahip olan HCCI yanması,
benzinli veya dizel bir motor üzerinde değişikliğe gidilerek sağlanabilmektedir. Buji ile ateşlemeli motorlara
benzer olarak HCCI motorlarda yakıt ve hava direkt enjeksiyonlu motorlarda olduğu gibi silindir içerisinde
veya emme manifoldunda karıştırılabilmektedir. Silindire alınmadan önce karıştırılan yakıt ve hava ön
karışım halinde sıkıştırılır. Sıkıştırmanın sonuna doğru yanma klasik dizel motorlarında olduğu gibi kendi
kendine ateşleme yolu ile başlar. Sıkıştırma zamanının başlangıcında kendi kendine ateşleme prensibi için
dolgunun sıcaklığı artırılmak zorundadır. Benzinli motorlarda HCCI dönüşümü silindir içerisinde kendi
kendine tutuşmayı sağlamak adına sıkıştırma oranının arttırılması veya emme havasının ısıtılması ile
gerçekleştirilir [2].
Özetle HCCI yanma modu yakıt ekonomisini geliştirmek ve NOx emisyonlarını azaltmak için önemli bir
potansiyele sahiptir. Buji ile ateşlemeli benzinli motorlar ve yakıt enjeksiyonlu dizel motorlarda yanma
başlangıcı ve yanma periyotları direk olarak kontrol edilebilir. Fakat HCCI motorlarda yanma silindirdeki
sıcaklığa göre kimyasal kinetik tarafından kontrol edilebilir. Bu yüzden HCCI motorlarda direk kontrol
yapılamaz [3]. Genel olarak, egzoz gazı resirkülasyonu (EGR), emme havasının ısıtılması, aşırı doldurma
veya değişken sıkıştırma oranı (VCR) gibi HCCI yanmasını kontrol etmek için birkaç dolaylı yol vardır.
HCCI motorlarda yanma durumunun geri bildirimi çok önemlidir. Çünkü yanma işlemi sırasında vuruntu
veya yanlış ateşlemeyi önlemek için ısı salınım oranın kontrol edilebilir olması gerekmektedir. Süreci kontrol
etmek ve yanma işleminin durumunu belirlemek için bir geri bildirim sinyali gereklidir. Bu aşamada iyon
akımı yanma bilgisini belirlemek için ideal bir yöntemdir. Buji ile ateşlemeden kaynaklı alev yayılımından
farklı olarak, HCCI yanmasının, çok noktalı otomatik ateşlemeyle gerçekleştiğine inanılmaktadır. HCCI
yanmasının bu özelliği, yanma bilgisinin iyon akımı geri beslemesi ile daha güvenilir olmasını sağlar.
Benzinli HCCI motorları, genellikle SI yanma modunda çalışmak için bujilere ihtiyaç duyar. Bu nedenle, buji
bir iyon akımı probu olarak kullanılır ve bu yöntem HCCI yanma işleminde genel reaksiyonu izleyebilme
olanağına sunar [4]. Buji üzerine seri bir direnç yardımıyla uygulanan DC öngerilim sayesinde oluşan iyon
akımı ölçülebilmektedir. Uygulanan öngerilim yanma sırasında açığa çıkan elektronların bir akım
oluşturmasını sağlar. Oluşan bu akım iyon veya iyonlaşma akımı olarak adlandırılır ve seri direnç üzerinden
gerilimin ölçülmesiyle sinyale dönüştürülmüş olur. İyonlar yanma sırasında ve sonrasında oluşur. İyonların
türü ve miktarı yanma özelliklerine bağlıdır. İyonizasyon akımı basınca, sıcaklığa, hava/yakıt oranına, motor
yüküne, yakıt özelliklerine ve yanma zamanı gibi birçok parametreye bağlıdır. İyon akımının ölçülmesinde
genellikle mevcut ateşleme sisteminden yararlanılır veya ilave ateşleme bujisi kullanılır. İyon akımı doğrudan
silindir içi yanma işlemini yansıtır. Tekleme ve vuruntu tespitinin doğrudan yapılabilmesini sağlar.
Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında: Dong ve arkadaşları [5], HCCI motorlarda iyon akım sinyali ve
yanma fazı arasındaki ilişki üzerine bir çalışma yapmışlardır. Maksimum iyon akım artış oranın(Ion50)
gerçekleştiği krank açısı ile yakıtın %50sinin yandığı krank açısı(CA50) arasındaki ilişki incelenmiştir. CA50
ile Ion50 arasındaki ilişkinin sabit olmadığı ve hava-yakıt oranı kadar yakıt türüne de bağlı olduğu
görülmüştür. İkisi arasındaki faz farkı PDelta olarak adlandırılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda, eşdeğerlik
oranındaki değişimin PDelta değerini etkilediği gözlemlenmiştir. Düşük oktanlı hidrokarbon yakıtları için,
(örneğin dizel), yüksek sıkıştırma oranı ve düşük emme sıcaklığı koşullarında çok düşük iyon
konsantrasyonları gözlenmiştir. Ayrıca, dizel yakıtlar için Ion50 değerinin giderek CA50 değerinden
uzaklaştığı ve PDelta’nın en büyük değere ulaştığı gözlenmiştir. Jr ve arkadaşları [6], HCCI motorlarda
emme basıncının, yakıt konsantrasyonunun ve öngerilim değerinin, iyonların tespiti üzerindeki etkisini
incelemişlerdir. İyon sinyalinin emme basıncının artması, eşdeğerlik oranının azalması ve öngerilim
kaynağının düşmesiyle azaldığını tespit etmişlerdir. Ayrıca benzin ve etanolün yanma sırasında n-heptana
göre daha fazla iyon ürettiğini deneylerle desteklemişlerdir. Yoshiyama ve arkadaşları [7], HCCI motorlarda
iyon akımı ile ilgili çalışmalarda bulunmuşlardır. Çeşitli dolgu sıcaklıklarında, eşdeğerlik oranlarında ve
farklı türdeki yakıtlar için iyon akımı ve silindir basıncı ölçülmüştür. Deneylerle iyon akımı ile ısı salınım
oranı arasındaki ilişki tartışılmış ve iyon akımı ile ısı salınım oranı arasında iyi bir ilişki olduğu gözlenmiştir.
Çalışmamızda, HCCI motorları için pratik bir iyon akımı ölçüm sistemi geliştirilmiştir. Test koşulları olarak
farklı motor devir ve yükleri seçilmiştir. Bu şartlar altında iyon akımı ve silindir içi basınç sinyalleri
incelenmiştir.

2. İYONLAŞMA AKIMI
İyon akım sinyallerinin yanma parametreleri ile ilişkisini ortaya koymaya yönelik birçok çalışma
bulunmaktadır. İyonlaşma süreci silindir içerisindeki hava yakıt karışımının yanması esnasında meydana
gelen çok sayıda kimyasal tepkime setinden oluşur [8]. Bu süreç başlıca iki safhadan oluşmaktadır [9,14].
Yanma ile ortaya çıkan iyon akım sinyalinin ilk fazı “alev ön fazı” olarak tanımlanır. Bu aşama alev
çekirdeğindeki yanma prosesine (hidrokarbon yanması) ilişkindir ve yanma odası içindeki ön alev yayılımı ve
iyon probunun pozisyonuna bağlıdır. Bu evredeki akımın kaynağı esas olarak kimyasal iyonizasyon süreçleri
ile ilgilidir. İkinci aşama “alev sonrası faz” olarak tanımlanır. Bu fazdaki iyonizasyon, yanma odasındaki
yüksek sıcaklığa bağlıdır ve bu aşamadaki en dominant iyon üretim mekanizması genişletilmiş Zeldovich
Mekanizması aracılığıyla yavaş oluşan Nitrik Oksittir [10,14]. Buji ile ateşlemeli motorlar ile
karşılaştırıldığında, HCCI motorlarındaki yanmanın eş zamanlı olarak çok noktalı kendiliğinden tutuşma ile
gerçekleştiği ve reaksiyon sıcaklığının çok daha düşük olduğu bilinmektedir [4]. Bu nedenle HCCI
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motorlarda iyonlar termal iyonizasyonla üretilmez onu yerine bazı temel reaksiyonlar tarafından tanımlanan
kimyasal iyonizasyonla üretilir [5]. Temel olarak hidrokarbon molekülleri oksijen ile reaksiyon gösterir ve
yanma sonunda karbon dioksit ve su oluşur [14].
C8H18 + 25/2 O2

8CO2 + 9H2

(1)

Yanma adımları sırasında, kimyasal iyonizasyondan kaynaklı olarak serbest elektronlar iyonizasyon akımının
oluşumuna sebep olabilir. Bu reaksiyonlara ilişkin 3 temel örnek aşağıdaki denklemlerde verilmiştir [9,14].
İlk reaksiyon hidrokarbon/hava alevinde CHO+ iyonları üretendir:
CHO+ + e-

CH+
Ardından, en yaygın iyon

H3O+’nun

(2)

üretildiği proton transfer reaksiyonu gelir:
CHO+ + H2O

Son olarak, yavaş rekombinasyon olan 4. tepkime H3
H3O+ iyonu alev sonrası bölgede çok bulunabilir [9].

O+

H3O+ + e-

H3O+ + CO

(3)

iyonunu tüketir. Bu reaksiyon yavaş olduğu için
H2O + H

(4)

İyonizasyon akımının miktarı, yanmanın oluştuğu bölgedeki iyonik madde miktarına, elektrik alanın gücüne,
buji elektrotları arasındaki mesafeye, elektrotların şekline, sıcaklığa ve nem gibi etkenlere bağlıdır. Bu
nedenle, iyonizasyon akımı yanma fazları ve silindir basıncı hakkında bilgi içerir. Yanma parametrelerini
belirlemek için iyonizasyon akım ölçümü uygulanabilir bir yöntemdir [14].
İyon algılama sisteminin temel yapısı:
İyon akımı algılama sistemini anlamak için öncelikle iyonizasyonun temellerini anlamak gerekir. Yakıt / hava
karışımı yanarken atomların iyonlaşmasına neden olur, diğer bir deyişle elektronlarının bir kısmını serbest
bırakırlar. Serbest elektron miktarı, buji boşluğu üzerine voltaj uygulanarak ölçülebilir. Bu voltaj,
iyonizasyon işlemi ile ölçülebilen ve analiz edilebilen akımla birlikte elektrik alana neden olur. Elde edilen
akım iyonizasyon seviyeleriyle orantılıdır, bu nedenle iyon akımı adı verilir. Bu akımdan ateşleme, vuruntu,
ön ateşleme, tekleme hakkında bilgi alınabilir [11].

Fig. 1. Delphi İyon algılama sisteminin temel yapısı [12]

Fig.1. [12] en temel haliyle iyon algılama sistemini göstermektedir. Bu sistemde buji akımı, dış bir kaynağa
ihtiyaç duymamak için ön gerilim voltajı üretmek için kullanılır. Bujiden kıvılcım çakması sırasında, C1
kondansatörü şarj edilir. İstenen ön gerilim voltaj seviyesini ayarlamak için 80V gerilimli D1 zener diyodu,
C1'e paralel bağlanır. Kıvılcım olayından sonra C1, buji tırnak aralığına iyon akımına neden olan bir gerilim
uygular. Daha sonra, iyon akımı R1 direnci üzerinden gerilim düşümü olarak ölçülür. D2 zener diyodu, iyon
algılama devresi için koruma ve aynı zamanda buji akımı için baypas olarak çalışır.

2.1. İyon Akımı ile Yapılan Deneysel Çalışmalar
Yoshiyama ve arkadaşları [7] HCCI motorda iyon akımını belirlemek için yaptıkları çalışmada Fig.2.’de
gösterilen deney düzeneklerini kullanmışlardır [7]. Bu çalışmada yakıt olarak n-heptan ve PRF77 (izo-oktan
%77 n-heptan %23) kullanılmıştır. Farklı dolgu sıcaklıkları, eş değerlik oranları ve farklı yakıt türleri için
deneyler gerçekleştirilmiştir. Fig.2. [7], iyon sensörü ve algılama devresini göstermektedir. İyon sensörünün
silindir kapağına monte edilmiştir. Sensörün elektrot çapı 1 mm ve uzunluğu 4 mm olarak kullanılmıştır. İki
elektrot silindir kapağından izole edilmiştir. Bir elektrota 100V DC gerilim uygulanmış, diğer elektrot ise
dirence bağlanmıştır.
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Fig. 2. Yoshiyama ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada kullanılan deney düzeneği ve iyon akımı ölçüm devresi [7]

Fig.3. [7] n-heptan için çeşitli dolgu sıcaklıklarında basınç, ısı salınım oranı ve iyon akımı sinyallerini
göstermektedir. Isı salınım oranı grafiklerinde, düşük sıcaklık oksidasyon reaksiyonları ile iki karakteristik
tepe noktasının olduğu görülmektedir. Birinci tepenin düşük sıcaklık oksidasyon reaksiyonunu, ikinci tepenin
yüksek sıcaklık oksidasyon reaksiyonunu gösterdiği ifade edilmiştir. Isı salınım oranındaki ilk tepe
noktasında iyon akımının akmaya başladığı, ikici tepe noktasında ise iyon akımının hızla arttığı
görülmektedir. Eşdeğerlik oranın artmasıyla, ısı salınım oranının ikinci tepe noktası ilerlerlemekte ve genliği
artmaktadır. Yüksek sıcaklık oksidasyon reaksiyonunda iyon akımının da benzer bir davranış sergilemektedir.
Ayrıca, ısı salınım oranının ilk tepe noktasının konum ve genliğindeki değişimin, eşdeğerlik oranının
değişmesine karşı çok küçük olduğu söylenmiştir. Bu deneyler sonucunda dolgu sıcaklığı arttıkça, ısı salınım
oranının azaldığı ve yanma başlangıç zamanının ilerlediği sonuçlarına varılmıştır. İyon akımının da benzer
davranışlar sergilediği ve bunun sebebinin, dolgu sıcaklığının artmasıyla, volumetrik verimin ve dolgu
milktarının azalması olduğu dile getirilmiştir. Deney sonuçlarından yakıt türünün iyon akımının genliğini
etkilediği gözlemlenmiştir [7].

Fig. 3. Yoshiyama ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada elde edilen sonuçlar [7]

Aulin ve arkadaşları [13] HCCI motor kontrolünde iyon akımı geribeslemesinin önemi üzerine çalışmalarda
bulunmuşlardır. İyon akım ölçüm sistemi olarak Fig.4. [13] devresini kullanmışlardır. Ölçümlerin bobinle,
ground arasında yapıldığı ve besleme geriliminin, bobin ile bir direnç arasında seri bağlanmış 450V kapasitör
ile sağlandığı ifade edilmiştir. Ölçümlerin direnç üzerinden yapıldığı, ateşleme şarjı kesildiğinde, şarjın bir
kısmının kapasitörde saklandığı belirtilmiştir. Bu sayede harici bir gerilim kaynağına gerek olmadığı
söylenmiştir. Deşarj durduğunda kısa bir süre için bujinin, yüksek akım üreten kısa devre olarak çalıştığı ve
ölçüm direnci üzerinden yüksek voltaj oluşmasını önlemek için, zener diyotların dirençle paralel bağlandığı
görülmektedir. Ayrıca, kapasitörün 450V'luk bir zener diyotunun sağladığı korumaya ihtiyacı vardır. Direnç
üzerindeki gerilim gürültüyü önlemek için güçlendirilmiştir, daha iyi sonuçlar elde etmek için A/D
dönüştürücü kullanılmıştır. Farklı hava/yakıt oranları, yakıt miktarı, yükler ve EGR için deneyler
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gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre EGR’nin iyon sinyalinin şekli üzerine çok az veya hiç etkisi
olmadığını, yakıt seviyesi arttıkça iyon akımı genliğinin arttığı, farklı yükler için iyon sinyali şeklinin aynı
olduğu gözlemlenmiştir. Aynı zamanda, yüksek sıcaklıklarda daha fazla iyon üretildiği görülmüştür. Daha
yüksek sıcaklıklar nedeniyle yanmanın daha hızlı olduğu, bu nedenle de erken zamanlama ile daha ince
sinyaller elde edildiği belirtilir.

Fig. 4. Aulin ve arkadaşları tarafından yapılan iyon akımı ölçüm devresi [13]

James ve arkadaşları [1] HCCI motorda iyonlaşma ve iyonlaşma oranı hakkında çalışmalar yapmışlardır. İyon
akımı ölçüm sistemi için, Fig.5. [1]’da görülen devreyi kullanmışlardır. 350-volt DC, 18v harici bir güç
kaynağından üretilip, daha sonra 350V'u elde etmek için bir transformatör vasıtasıyla arttırılmıştır. Bu voltaj
daha sonra ateşleme bobininin (sürekli 350V'yi buji boyunca uygulayacak şekilde primerden izole edilmiş)
sekonder tarafına uygulanmıştır. İyonların toprak ve buji elektrotu arasından geçerken bir akım ürettiği
gözlemlenmiştir. Buji’den geçen akım değerinin değişmesiyle, direnç R1 üzerindeki gerilimin düşüşünde bir
değişiklik olduğu söylenmiştir. Daha sonra voltaj düşüşünün (A noktasındaki gerilimin direnç aracılığıyla
yükselticiye alınmasıyla) iyonlaşma hızı ile orantılı olarak çıkış voltajı elde ederek ölçüldüğü belirtilmiştir.

Buji

Çıkış
sinyali

Fig. 5. James ve arkadaşları tarafından yapılan basitleştirilmiş iyon akım devresi [1]

3. MATERYAL VE METOD
Deneylerde tek silindirli, dört zamanlı, port tipi yakıt enjeksiyon sistemine sahip Ricardo Hydra marka motor
kullanılmıştır. Deney motorunun teknik özellikleri Tablo1’de verilmiştir
Tablo 1. Deney motorunun teknik özellikleri
Markası
Silindir sayısı
Çap x Kurs
Silindir hacmi
Maksimum devir
Maksimum güç
Sıkıştırma oranı
Subap düzenlemesi
Yakıt sistemi
Ateşleme zaman aralığı
Emme supabı açılma zamanlaması
Emme supabı kapanma zamanlaması
Egzoz supabı açılma zamanlaması
Egzoz supabı kapanma zamanlaması

Hydra
1
80,26 x 88,9 mm
0,54 L
5400 d/d
15 kW
5/1 – 13/1
Üstten kamlı, düşey iki supap
Enjeksiyonlu
70° ÜÖN’den önce - 20° ÜÖN’den sonra
ÜÖN dan 12° KMA önce
AÖN dan 56° KMA sonra
ÜÖN dan 56° KMA önce
ÜÖN dan 12° KMA sonra
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Deneylerde motorun yüklenebilmesi için McClure marka 6500 d/d motor devrinde ve 30 kW güce kadar
frenleme yapabilen elektrikli dinamometre kullanılmıştır. Dinamometre aynı zamanda motor olarak
çalıştırılabilmektedir. Hava/yakıt oranının ölçülebilmesi için egzoz hattına UEGO sensör bağlanmıştır.
Lambda değerleri dinamometre kontrol paneli üzerinden enjektörün açık kalma süresi kontrol edilerek
değiştirilebilmektedir. Dinamometre kontrol paneli üzerinden kontrol edilebilmektedir. Tam HCCI yanma
modunda yanma analizini gerçekleştirmek için Kistler 6121 marka basınç sensörü ile 0,36° KA krank açısı
aralıklarında silindir içi basınçlar ölçülmüştür. Krank mili üzerine bağlanan bir turda 1000 pals üreten
enkoderin şaft bağlantısı yapılarak motor devrinin ölçülmesi sağlanmıştır. Alınan analog silindir içi basınç
sinyalleri ve iyon akım sinyalleri National Instrument marka veri aktarım kartında (NI USB-6251) dijital
sinyallere çevrilmiştir. Dijital verilere çevrilen sinyallerin bilgisayara aktarımı gerçekleştirilmiştir. Çevrimsel
farklılıkların azaltılabilmesi amacıyla silindir içi basınçlar 50 ardışık çevrimin ortalaması alınarak
belirlenmiştir.
HCCI yanmasının sağlanabilmesi için motor önce buji ile ateşleme modunda çalıştırılmış ve çalışma
sıcaklığına ulaştırılmıştır. Deneyler motor çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra buji kıvılcımı kesilerek tam
yükte 1500-2100 d/d motor devirlerinde tam HCCI yanma modunda gerçekleştirilmiştir. HCCI yanmasını
sağlayabilmek için kolay buharlaşabilen ve kendiliğinden kolayca tutuşabilen düşük oktanlı yakıtların
kullanılmasına ihtiyaç vardır. Bu amaçla deney motoru RON 40 yakıtı ile çalıştırılmış, deney motorunun
sıkıştırma oranı 12/1’e ayarlanmıştır. Deneyler RON 40 yakıtı ile tam yükte λ=1.2, λ=1.5, λ=1.8 lambda
değerlerinde gerçekleştirilmiştir. Fig.6’de deney düzeneğinin şematik görünümü verilmektedir.

Fig. 6. Deney Düzeneği

İyon Akımı Ölçüm Devresi
Çalışmada kullanılan iyon akımı ölçüm devresi Fig.7’de görülmektedir. DC öngerilimleme değeri 50V olarak
seçilmiştir. R1 seri direnci üzerinde oluşan sinyal bir enstrümantasyon yükselteci yardımıyla yükseltilerek
veri toplama kartına aktarılmıştır. Enstrümantasyon yükselteci olarak INA128 kullanılmıştır. INA128’in
besleme gerilimi ±12V seçilmiştir. Besleme geriliminin 12V seçilmesinin amacı veri toplama kartının ölçüm
aralığının ±10V olmasıdır. Enstrümantasyon yükseltecinin kazancı RG direnci yardımıyla ayarlanmaktadır
(Eşitlik 5). RG ve Rx dirençlerinin değerleri farklı hız ve yük değerleri için en uygun iyon akımı sinyalinin
elde edilmesini sağlayacak şekilde seçilmiştir.

G = 1+

50kΩ
RG
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Fig. 7. İyon akımı ölçüm devresi

Tablo 2. İyon Akım Ölçüm Devresinde Kullanılan Direnç Değerleri
Deney Koşulları

RG

RX

Kazanç (G)

n=1500

λ=1.8

1.5 kΩ

3× R

34

n=1500

λ=1.5

1.5 kΩ

1× R

11

n=1500

λ=1.2

∞

3× R

1

n=1800

λ=1.5

1.5 kΩ

2× R

6

n=2100

1.5 kΩ

1× R

11

λ=1.5

50 voltluk DC kaynak yardımıyla ölçüm bujisi elektroları arasında elektrik alan oluşturulur. Elektrik alan
sonucunda oluşan iyonlaşma akımı Rx direnci üzerinde gerilim sinyaline dönüştürülür. Deneyler sırasında
farklı çalışma koşullarında oluşan iyon akımını ölçülebilir hale getirebilmek için enstrümantasyon yükselteci
kazanç değeri (RG direnci yardımıyla) ve ölçüm direnci (Rx) değeri Tablo 2’de belirtildiği şekilde farklı
değerlerde seçilmiştir. Bu nedenle deney sonuçlarında elde edilen grafikler Tablo 2’de belirtilen değerler
dikkate alınarak incelenmelidir.

4. DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDIRILMESI
Deneyler motor çalışma sıcaklığına ulaştıktan sonra farklı lambda değerlerinde ve RON 40 yakıtı ile
gerçekleştirilmiştir. Fig.8.’da HCCI yanma modunda 1500 rpm motor hızında ve 1.2, 1.5 ve 1.8 HFK
değerleri için elde edilen silindir içi basınç ve iyon akımı sinyalleri görülmektedir. Karışım fakirleştikçe iyon
akımı ve silindir içi basıncın azaldığı görülmektedir. Maksimum iyon akımı λ=1.2 değerinde 1500 d/d motor
devrinde elde edilmiştir. λ=1.8 değerinde iyon akımı oldukça düşük seviyede bir değişim göstermiştir. İyon
akımı sinyalinin HFK’nın artmasıyla azalması iyon ölçüm bujisi tırnak aralığında meydana gelen iyonlaşma
reaksiyonlarının azalmasıyla yani yanan karışım miktarının azalmasıyla açıklanabilir. Fig.10’da λ=1.5
karışım oranında 1500, 1800 ve 2100 rpm motor hızlarında elde edilen silindir içi basınç ve iyon akımı
sinyalleri görülmektedir. İyon akımı sinyali tepe değeri motor hızının artışıyla önce bir miktar artış göstermiş,
motor hızının daha da arttırılmasıyla tekrar azalmıştır.
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Fig 8. 1500 rpm sabit hız ve farklı yüklerde elde edilen silindir içi basınç ve iyon akımı sinyalleri
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Fig.9. Sabit yük farklı motor devirlerinde silindir içi basınç ve iyon akımı değişimi

Fig.9.’da görüldüğü üzere, içeri alınan dolgu miktarı sabit tutulduğunda (λ=1.5) motor devrinin arttırılması
ile maksimum basınç değerlerinin azaldığı fakat motor hızı ile iyon akımı arasında lineer bir ilişki olmadığı
gözlenmiştir. Bunun sebebinin yanma veriminden kaynaklandığı düşünülmektedir.
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5. SONUÇLAR VE ÖNERILER
HCCI dönüşümü gerçekleştirilen buji ile ateşlemeli motorda yanma analizi sonucu krank açısına bağlı olarak
farklı hava fazlalık katsayıları ve farklı motor hızlarında iyonlaşma akımı ve silindir basınçları ölçülmüştür.
Esas olarak iyonlaşma akımı ve hava fazlalık katsayısı arasındaki ilişki tartışılmıştır. HCCI yanma modunda
farklı yüklerde RON 40 yakıtı ile deneyler yapılmıştır. RON 40 yakıtı ile yapılan ilk deneyde benzinli HCCI
yanmasında karışım fakirleştikçe silindir içi basınç ve iyonlaşma akım değerlerinin değişimleri
gözlemlenmiştir. Karışım fakirleştikçe, buji tırnakları arasında meydana gelen kimyasal reaksiyonlar sonucu
oluşan iyon miktarı azalır ve bu azalmada iyonlaşma akım sinyal genliğindeki düşüşle gözlemlenir. Ayrıca,
silindire verilen enerji karışım fakirleştikçe azaldığından maksimum silindir içi basınç değerlerinde de
azalmalar gözlemlenir. Fig.9’dan elde edilen sonuçlara göre, iyon akım sinyal değerindeki ani artışla silindir
içi basınç değerlerindeki ani artış noktaları örtüşmektedir. Silindir içi basınç değerindeki bu artış yanma
başlangıcını ifade etmekte dolayısıyla, iyon akım sinyali yanma başlangıcı ve maksimum basınç değerinin
belirlenmesinde kullanılabilir. RON 40 yakıtı ile yapılan diğer deney koşulumuzda ise, sabit yükte krank
açısına bağlı olarak silindir içi basınç ve iyonlaşma akım değerlerinin değişimleri gözlemlenmiştir. Motor hızı
arttıkça maksimum silindir basıncının ÜÖN’dan uzaklaştığı ve genlik değerlerinde azalmalar olduğu
gözlemlenmiştir. Fakat, iyonlaşma akımı ile motor hızı arasında iyi bir korelasyon gözlemlenememiştir.
Böyle bir sonuç elde etmemizin sebebinin yanma verimliliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Yanma
verimliliğine etki eden parametreleri düşündüğümüzde, türbülans arttırıcı etkisinden dolayı, motor devrinin
artmasına bağlı olarak silindir içerisindeki havanın hızı ve kinetik enerjisi artmakta daha homojen karışımın
elde edilmesi sağlanmaktadır. Dolayısıyla yanma kısa zamanda ve verimli bir şekilde gerçekleşecektir.
Fig.10’a baktığımızda motor hızı 1500 rpm’den 1800 rpm’e arttırıldığında iyon akım sinyal genliğindeki artış
bundan kaynaklanabilir. Fakat devrin giderek arttırılması türbülansın daha da artmasına neden olacak bu
durum ise silindir içerisindeki yanmanın sönmesiyle sonuçlanabilir. Fig.10’da gözlemlediğimiz gibi devir
1800’den 2100’e arttırıldığında iyon akım sinyal genliğindeki azalmanın sebebi olarak gösterilebilir. Yanma
verimini etkileyen diğer bir parametreye baktığımızda, deney başlangıcında motor sıcaklığı düşüktür
dolayısıyla içeri alınan dolgunun daha yoğun olması beklenir. Ayrıca motorun soğuk olması yağın
viskozitesinin yüksek olmasına ve pistonun sürtünmesine neden olacaktır. Sürtünme kayıplarının fazla olması
motor performansında düşüşlere sebep olmaktadır. Yağın viskoz olması yakıtın yağ içerisine emilmesine ve
silindirdeki yanma performansının kötüleşmesine neden olacaktır. Fig. 10’ da deney baslangıcı olan 1500 rpm
motor hızında iyon akım sinyal genliğinin düşük olması, daha sonra 1800 rpm motor hızında artış göstermesi
bu koşuldan kaynaklanabilir. Silindir içerisine alınan dolgunun giriş sıcaklığı yanma verimini etkileyen diğer
bir parametredir. Deney koşulları göze alındığında her ne kadar sıcaklık değerleri ve HFK değeri sabit
tutulmaya çalışılsada, dolgu giriş sıcaklığı artmasıyla, silindire alınan dolgu miktarı azalır. Bu da yanma
veriminde düşüşlere sebep olur. Fig. 10’ da 1800 rpm’den 2100’ rpm’ geçiş sırasındaki iyon akım sinyal
genliğindeki azalma bu nedenden kaynaklanabilir. Fakat sıcaklıktaki artış homojen karışım ve kimyasal
reaksiyonların hızlanması açısından da olumlu etkilere sahiptir. Fig. 10’ da 1500 rpm motor hızından 1800
rpm motor hızına geçiş sırasında iyon akım sinyal genliğindeki artış sebebi olarak bu durum düşünülebilir.
Deneyler doğrultusunda ulaşılan sonuçlar baz alınarak, Fig.9’da da görülebileceği üzere karışım fakirleştikçe
iyon akım sinyal genliklerinde ciddi düşüşler gözlemlenmektedir. Bu şartlarda sağlıklı bir ölçüm için DC
öngerilim, seri direnç ve enstrümantasyon yükselteci kazanç değerinin daha yüksek olmasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Ancak bu durumda da karışımın söz konusu değere göre zenginleştirilmesi iyon akım genlik
değerinin ölçülebilir değer aralığının dışına çıkılmasına sebep olacaktır. Bu sorunların önüne geçebilmek
adına motor çalışma şartlarına uygun DC ön gerilim ve kazanç değerleri değiştirilebilir bir iyon akım ölçüm
devresinin kullanılması daha uygun olacaktır.
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Abstract
Linear elastic analysis is a practical method for structures. This method gives an idea for probable crack
regions. Undoubtedly the most important structural element is load bearing masonry wall for masonry
structures. In this study, a mesh program and a finite element code was written in MATLAB for mesh the
wall as three dimensional and perform linear elastic analyses of masonry walls, respectively. Masonry
wall models were generated with macro modeling approach. Three different load cases were applied to
three dimensional masonry model with opening. The obtained results from the linear elastic analysis were
compared with ANSYS software results.
Keywords: Finite element method, linear elastic behavior, masonry wall.

1. INTRODUCTION
Masonry is the oldest building material that still have wide use in today’s building industries. It is generally
described as a composite material formed by units and joint, with or without mortar [1]. The most important
characteristic of masonry construction is its simplicity. Laying pieces of stone, bricks or blocks on top of each
other, either with or without cohesion via mortar, is a simple technique that has been successfully used since
remote ages. Masonry structures are the construction systems where walls, comprised of mortar and masonry
units such as briquette, brick, stone and adobe, are used as load bearing system. These structures are
commonly used in many countries all over the world. Masonry structures prefer over other structural systems
because the relevant materials can be easily obtained and their construction and workmanship are easier.
These structures can be divided into three groups as confined, unreinforced and reinforced masonry
structures. In Turkey, half of the existing building stock is consist of masonry structures [2]. The ratio of
masonry structures increase to 82% in rural regions [3]. Masonry structures are commonly constructed as
unreinforced masonry using traditional methods in Turkey. Almost no engineering services are used in these
structures and most of them are constructed with locally available materials.

2. MODELING OF MASONRY
Masonry is a heterogeneous material that consists of units and joints. Units can be bricks, blocks, ashlars,
adobes, irregular stones, and others. Mortar can be clay, bitumen, chalk, lime- or cement-based, glue, or
others [4]. Numerical representation of masonry can focus on the micro-modelling of the individual
components, viz. unit (brick, block, etc.) and mortar, or the macro-modelling of masonry as a composite [5].
Depending on the level of accuracy and the simplicity desired, it is possible to use one of the modeling
strategies. Three different strategies which called detailed micro modeling, simplified micro modeling and
macro modeling are used for modeling the masonry structure. In the first approach, the material specifications
of the masonry units and the mortar, i.e., the modulus of elasticity, density and Poisson ratio are evaluated
separately.
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The masonry units are widened by as much as half of the mortar layer in the second approach. Thus, the
mortar layer is neglected, and the masonry units are separated from each other with interface lines. The third
approach is an equivalent material model that assumes the construction elements to be a composite without
any exception among stone, brick and mortar. Macro modelling is more adequate for engineering
applications. These modeling strategies are given in Figure 1.
Unit

Composite

Unit

Mortar

Joint

b) Simpliﬁed micro modeling

a) Detailed micro modeling

c) Macro modeling

Fig. 1. Modeling strategies of masonry structures [1]

3. LINEAR ELASTIC ANALYSES
In this study, linear elastic analyses of masonry walls was performed. For this purpose, a main program which
called masonry-lin (masonry linear approach) and a mesh program were written in MATLAB. Mesh program
can draw three dimensional model of the wall with and without opening and prepare the necessary
information as input file for the main program [6]. It is modelled the masonry wall by means of macro
modelling approach. In the input file, node coordinates, element and node numbers, element connectivity,
restrained nodes and material properties are prepared. The main program can perform linear elastic analyses
of masonry walls. The mesh program is modelled the masonry wall as three dimensional by means of the
macro modelling approach. Three dimensional finite element mesh of the wall with and without opening
created by the mesh program is presented in Figure 2. In the finite element mesh of the wall with opening,
370 nodal points and 146 eight noded elements were used. In this figure, blue and black numbers on the wall
show element numbers and node points, respectively.
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Fig. 2. Three dimensional finite element mesh of the masonry wall

In ﬁnite element implementation, ﬁnite element model of the masonry wall was generated using hexahedral
elements. The element has eight nodes and three degrees of freedom on each nodal point. The masonry-lin.
uses the input file and starts the analysis. It calculates displacement, stress and strain values of the node points
(Figure 3).
Preparing the input file by
mesh program

Preparing the constitutive
matrix [ D ]

Preparing the load
vector { F }

Assembling the global
stiffness matrix [ K ]

Finding the displacement
[K]{u}={F}
Calculate stress and strain

Fig. 3. Flow diagram of the masonry-lin.

Three different load cases were applied to three dimensional masonry model with opening. The base nodes of
the wall were fixed in x, y and z directions at all load cases. Two single load were applied at horizontal and
vertical direction for first and second load case, respectively. For third load case, these single loads were
applied together to the masonry wall model. Value of the single load is considered as 100 kN. The modulus of
elasticity, mass per volume and Poisson’s ratio for the masonry unit is considered as 5x103 Mpa, 1.2 t/m3, and
0.20, respectively. The dimension of the masonry wall used in the analysis is shown in Figure 4. For first load
case, two single loads were applied in the x direction at nodal point 171 and 356. For second load case, these
single loads were acted in the negative y direction at nodal point 178 and 363. For third load case, these loads
were applied at the same nodes and at the same directions (Fig. 5).
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cm

y

20

x
z

280 cm
Fig. 4. Dimension of the masonry wall

Deformed and undeformed shape of the masonry wall obtained the masonry-lin. for three different load cases
is shown in Figure 5. In this figure, solid blue and dashed green lines show the undeformed and deformed
shape of the masonry wall, respectively.
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100
100

a) First load case
100
100

b) Second load case
100
100

100
100

c) Third load case
Fig. 5. Undeformed and deformed shape of the masonry wall with different load cases
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For comparing stress and displacement values obtained masonry-lin with ANSYS software two node points
was selected on the masonry wall. For this purpose, two node points (169 and 185) was picked on element
146. These points and element is shown in Figure 6.
146

185

169

Fig. 6. Selected node points and element

Displacement values of the node point 185 obtained from the masonry-lin. and ANSYS software for all load
cases is presented in Table 1. Also, maximum and minimum principal stress of the node point 169 were
calculated by masonry-lin for first, second and third load cases. These stress values were compared with
ANSYS software results and presented in Table 2.
Table I. Displacement values of the node point 185
Masonry-lin.
Load cases

ANSYS

x (mm)
direction

y (mm)
direction

x (mm)
direction

y (mm)
direction

First load case

3.176

-0.795

3.176

-0.795

Second load case

-0.166

-0.0607

-0.166

-0.0607

Third load case

3.012

-0.848

3.012

-0.848

Table II. Maximum and minimum principal stress of the node point 169
Masonry-lin.

ANSYS

Load cases

max.
principal
stress (kPa)

min.
principal
stress (kPa)

max.
principal
stress (kPa)

min.
principal
stress (kPa)

First load case

219.25

-160.25

219.25

-160.25

Second load case

104.73

-93.03

104.73

-93.03

Third load case

323.66

-252.21

323.66

-252.21

4. CONCLUSION
In this study, a mesh program that can mesh the wall as three dimensional with or without opening was
written in MATLAB. Also, a computer program was written in MATLAB to perform linear elastic analyses
of masonry walls. Linear elastic analysis was carried out to obtain the stress and displacement values of the
wall for three different load cases. Accuracy of the values obtained from the masonry-lin. were compared
with ANSYS software values.

2964

Modelling and Linear Elastic Analysis of Three Dimensional Masonry Walls, Erkut Sayın

REFERENCES
[1] Lourenço, P. B., Computational strategies for masonry structures, Delft University of Technology, Netherlands, 1996.
[2] Building Census, State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey, Ankara, Turkey, 2000.
[3] Erdik, M., Aydınoğlu, N., Earthquake vulnerability of buildings in Turkey, Third International Symposium on
Integrated Disaster Risk Management, Kyota, Japan, 3-5 July, 2003.
[4] Lourenço, P. B., Historical Structures: Models and Modelling, EPMESC VII: Computational Methods in Engineering
Science, Eds. J. Bento et al., Elsevier, Amsterdam, Países Baixos, p. 433-442, 1999.
[5] Rots, J. G., Numerical simulation of cracking in structural masonry, Heron, 36(2), p. 49-63, 1991.
[6] Sayın, E., Nonlinear static and dynamic analysis of masonry structures, Fırat University, Graduate School of Natural
and Applied Sciences, 2009, (in Turkish).
[7] MATLAB, The MathWorks, Inc., 2014.
[8] ANSYS, Finite Element Software. Houston, TX, USA: Swanson Analysis System. Inc., 2015.

2965

Effect of Damping on Nonlinear Seismic Response of Historical
Masonry Arch Bridges
Erkut Sayın1,*, Muhammet Karaton1, Yusuf Calayır1
1

Department of Civil Engineering, Fırat University, Elazığ, Turkey

Abstract
Historical structures which are cultural heritage have been frequently damaged or ruined because of
unexpected events such as earthquakes. Masonry arch bridges constitute a significant part of historical
structures. In this study, it is investigated effect of damping on the nonlinear seismic response of masonry
arch bridges. For this purpose, historical Uzunok Bridge which located in Darende town of Malatya, is
selected as an application. Three dimensional finite element model of the bridge is created. Smeared
crack model which includes the strain softening and Drucker-Prager material model are used for
arches/spandrel walls and filling material of the bridge, respectively. For the seismic input, November
29, 2015 Malatya earthquake acceleration records are selected. Nonlinear seismic analyses of the bridge
are conducted using ANSYS software. Effect of damping on the nonlinear seismic response of the bridge
is discussed by comparing the obtained results for different damping ratios.
Keywords: Historical arch bridge, finite element model, damping ratio, nonlinear seismic response.

1. INTRODUCTION
Historical structures are important part of the cultural heritage. Turkey has many historical structures.
Masonry bridges are one of the important historical structures of a country, and protection of these structures
is important for the next generation. These structures have frequently been damaged or ruined under dynamic
loadings such as traffic, wind and earthquakes. Therefore, assessment of the seismic response of these
structures is necessary in order to protect structural integrity. Many studies have been done about structural
behaviour of masonry bridges in literature. Fanning and Boothby analysed field test results of three existing
masonry arch bridges. The bridges were evaluated under service loads, and the obtained solutions were
compared to the field test results of the bridges [1]. Milan and Lourenço investigated the static nonlinear
behaviour of three dimensional of two masonry arch bridges by means of finite element code [2]. Sevim et al.
assessed linear seismic analyses of two historical masonry arch bridges. Linear analyses of these bridges were
obtained by using predicted material properties, after this stage, material properties of the bridges were found
by operational modal analysis, and linear analyses were repeated according to experimental evidence. Linear
analysis results of the bridge, under 1992 Erzincan earthquake records, were compared according to the
initial and adjusted material properties [3]. Brencich and Sabia evaluated Tanaro masonry bridge in Italy. The
bridge has 18 span and constructed in 1866. Natural frequencies, mode shapes and damping ratios of the
bridge were carried both during service and at different stages of its demolition [4]. Pelà et.al. conducted a
study about seismic assessment of an existing triple-arched masonry bridge. Seismic capacity of the bridge
was investigated by means of time history and pushover analyses [5]. Sayın evaluated seismic response of a
masonry bridge. For this purpose, artificial acceleration records were generated considering the seismic
characteristics of the region where the bridge was located [6]. Zampieri et al. investigated the structural

*

Corresponding author. Tel.: +90-424-237 0000/5412.

E-mail address: erkutsayin@gmail.com (E. Sayın).

2966

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
behaviour of existing masonry bridges subject to local pier scour [7]. Karaton et al. evaluated nonlinear
seismic response of a 12th century historical masonry bridge under three different earthquake levels [8].
In this study, nonlinear seismic response of a masonry arch bridge is performed for different damping ratios.
For this purpose, historical Uzunok Bridge is selected, and three dimensional finite element model of the
bridge is modelled with ANSYS software. For the seismic input, November 29, 2015 Malatya earthquake
acceleration records are used. Seismic response of the bridge are investigated for different damping ratios.

2. NUMERICAL MODELING OF MASONRY STONE ARCH BRIDGES
Masonry bridges consists of arch, spandrel walls, and infill. For the numerical modelling of the masonry,
detailed micro, simplified micro and macro modelling are used (Fig. 1). In the detailed micro modelling,
masonry unit and mortar materials are modelled separately. In the simplified micro modelling, dimensions of
masonry unit are extended as much as half thickness of the mortar. Thus, the masonry units are separated
from each other with interface lines and the mortar layer is neglected. In the macro modelling, masonry unit
and mortar is considered as a homogenized domain [9]. In this study, the bridge is modelled with macro
modelling approach.
Unit
Mortar

Unit

Composite

Joint

a) Detailed micro modelling

b) Simpliﬁed micro modelling

c) Macro modelling

Fig. 1. Modelling strategies of masonry structures [9]

3. UZUNOK BRIDGE
The bridge is constructed on Tohma River. It is located in Darende which is a town of Malatya, Turkey. It
was built in 1779 during the Ottoman period. The bridge is 46 m long and 3.67 m wide. It has three arches.
The biggest arch span is 10 m. Spandrel wall thickness is 0.45 m. The restoration of this bridge is completed
by Turkish General Directorate of Highways in 2008 (Fig. 2).

Fig. 2. View of the Uzunok Bridge

Three dimensional solid model of the Uzunok Bridge is given in Figure 3. In this figure, blue, yellow and
grey colour represent filling material, spandrel wall and arch, respectively.

Fig. 3. Three dimensional solid model of the Uzunok Bridge
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4. NUMERICAL APPLICATION
In this section, nonlinear seismic response of Uzunok Bridge is performed by comparing the obtained results
for different damping ratios. Three dimensional model of the bridge is generated by using ANSYS finite
element software and it is shown in Figure 4. 7020 nodal points and 5202 quadrilateral prismatic elements
with 8 nodes are used in the finite element model. The nodal point 1411 on the top of the bridge is also shown
in the figure. The bridge is modelled using the macro-modelling approach. For numerical modelling of the
bridge, three dimensional solid finite elements (SOLID65) are used. Smeared crack model, which accounts
for strain softening, is used for the nonlinear material behavior of the arches and spandrel walls. This model is
three parameters model which is a special case of five parameters model of William and Warnke [10]. For the
filling material, Drucker-Prager material model is used. Arch, spandrel wall and filling material are
considered as three different materials and these material properties are given in Table 1.

Fig. 4. Three dimensional finite element model of the Uzunok Bridge
Table I. Selected material properties for Uzunok Bridge
Arch
ρ

E

3

(MPa)

(t/m )

2500

2.3

Spandrel Wall

0.2

ρ

E

ft

ν

Filling material
ft

E

ρ

(MPa)

(MPa)

(t/m3)

0.5

800

1.8

ν

3
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(MPa)

(t/m )

0.6
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c
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Fig. 5. Acceleration records of 2015 Malatya earthquake
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For the seismic effect, November 29, 2015 Malatya earthquake acceleration records are used. Accelerationtime graphs of North-South (N-S), East-West (E-W) and Vertical (V) components of the earthquake are given
in Fig. 5. In the analysis, only 10 second of the acceleration records which is non-stationary, is considered.
Absolute maximum acceleration amplitude of N-S, E-W and V components of the earthquake are 0.2712g,
0.2938g and 0.0990g respectively. N-S, E-W and V components of the earthquake are effected in direction of
traffic, flow and vertical, respectively. The viscous damping in the bridge is considered as being proportional
to the stiffness and mass matrices. It provides damping ratio of 3%, 5% and 7% in the bridge in the
fundamental vibration modes. Twenty frequency of the bridge are obtained from modal analysis. It is seen
that ratio of effective mass to total mass in y direction of the bridge for mode 1 is bigger than other modes.
Therefore, acceleration data of E-W is applied to y direction (reverse-flow) of the bridge. Generalized-α
method with predicted-corrector form is used for solution of equilibrium equation of motion. Time step of
integration is used as 0.00125 sec.
Time history graph in y direction (reverse-flow) of 1411 nodal point for 3% damping ratio can be seen in Fig.
6. Absolute maximum displacement value is obtained as 3.28 mm. Numerical convergence of the bridge
cannot achieve at 3.97 sec. First cracking zone in the bridge is occurred at downstream face of right abutment
of the left arch at t=2.99 sec. as seen in Fig. 7.a. A new additional cracking zone is placed at upstream face of
left abutment of the right arch at t=3.04 sec. (Fig. 7.b). After this time, new cracking zones are occurred at
key stones of left arch (at 3.15 sec.), middle arch (at 3.16 sec.) and right arch (at 3.36 sec.) Furthermore, left
abutment of left arch (at 3.15 sec.) and right abutment of right arch (at 3.36 sec.) are damaged. These cracking
zones of the bridge are seen in Fig. 7.c. After 3.36 sec., new cracking zones are not observed and existing
cracking zones are extended and propagated (Fig. 7.d).
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Fig. 6. Time history graph in y direction (reverse-flow) of 1411 node for 3% damping ratio

a) t = 2.99 sec.

b) t = 3.04 sec.

c) t = 3.36 sec.

d) t = 3.97 sec.

Fig. 7. Cracking zones of Uzunok Bridge for 3% damping ratio

Time history graph in y direction (reverse-flow) of 1411 nodal point for 5% damping ratio can be seen in Fig.
8. Absolute maximum displacement value is obtained as 2.96 mm. Numerical convergence of the bridge
cannot achieve at 4.35 sec. First cracking zone in the bridge is occurred at downstream face of right abutment
of the left arch at t=2.99 sec. as seen in Fig. 9.a. A new additional cracking zone is placed at upstream face of
left abutment of the right arch at t=3.04 sec. (Fig. 9.b). Furthermore, left abutment of left arch (at 3.12 sec.)
and right abutment of right arch (at 3.25 sec.) are damaged (Fig. 9.c). After 3.25 sec., damages at regions
between main arch with left and right arches are extended and propagated (Fig. 9.d).
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Fig. 8. Time history graph in y direction (reverse-flow) of 1411 node for 5% damping ratio

a) t = 2.99 sec.

b) t = 3.04 sec.

c) t = 3.25 sec.

d) t = 4.35 sec.

Fig. 9. Cracking zones of Uzunok Bridge for 5% damping ratio

Time history graph in y direction (reverse-flow) of 1411 nodal point for 7% damping ratio can be seen in Fig.
10. Absolute maximum displacement value is obtained as 2.73 mm. Numerical convergence of the bridge can
achieved for all solution time steps. First cracking zone in the bridge is occurred at downstream face of right
abutment of the left arch at t=3.00 sec. as seen in Fig. 11.a. A new additional cracking zone is placed at
upstream face of left abutment of the right arch at t=3.04 sec. (Fig. 11.b). After this time, damages at regions
between main arch with left and right arches are propagated until 10.00 sec. (Fig. 11.c).
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Fig. 10. Time history graph in y direction (reverse-flow) of 1411 node for 7% damping ratio
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a) t = 3.00 sec.

b) t = 3.04 sec.

c) t = 10.00 sec.
Fig. 11. Cracking zones of Uzunok Bridge for 7% damping ratio

5 CONCLUSION
In this study, damping effect of the nonlinear seismic response of masonry arch bridges is investigated. For
this purpose, historical Uzunok Bridge is selected as a numerical application. Three dimensional finite
element model of the bridge is generated. Smeared crack model and Drucker-Prager material model are
selected for the bridge components. For the seismic input, November 29, 2015 Malatya earthquake
acceleration records are selected. Nonlinear seismic analyses of the bridge are obtained using ANSYS
software. Effect of damping on the nonlinear seismic response of the bridge is discussed for different
damping ratios. Analysis of the bridge for 3% and 5% damping ratios are non-converged at 3.97 sec. and 4.35
sec., respectively. However, numerical analysis of the bridge for 7% damping ratio is converged for all
solution times. It is determined that absolute maximum displacement values and damage propagation in the
bridge are decreased depending on increasing of the damping ratio.
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Abstract
Concrete is a heterogeneous material consisting of aggregate, cement paste and the interface of these two
components. The interface is also known as the weakest phase in concrete. For this reason, the
improvement of mortar properties makes a very important contribution to the strength and durability
properties of concrete. Main duty of the mortar is distribution of the loads uniformly when transferring
from one part to another. Usage of the fiber is one of the effective way to make better the mechanical
properties of mortars. Principal duty of fibers in matrix is to act as a bridge along the crack after the first
crack is occur, and to resist the enlargement of the crack. Despite the restricted contribution to
compressive strength, the main purpose of using fiber is to increase flexural strength of the mortar and
ductility of the material. Basalt, carbon, steel, polypropylene and glass fibers are used for this purpose.
Basalt fiber is relatively resistant to freeze-thaw, wet-drying, high temperature affects and corrosion;
consequently, using of basalt fiber in mortar and concrete is getting spread. In this study, mechanical
properties (compressive and flexural strength) of mortar containing different amounts of basalt fibers are
studied. Effect of the usage of basalt fiber on mechanical properties of mortar and optimum amount of the
basalt fiber are investigated.
Keywords: Basalt fiber, Mortar, Flexural strength, Compressive strength

1. GİRİŞ
Beton; agrega ve çimento hamurundan oluşan heterojen bir malzemedir. Agrega çimento hamuru ara yüzeyi
betonda çatlakların ilerlemesi açısından en uygun fazdır. Agrega ile çimento hamuru ara yüzeylerinde oluşan
çatlaklar betonun elastik olmayan davranışını önemli ölçüde etkilemektedir. Mikro çatlakların iri agregayı
çevreleyen harçta başlaması ve çatlak ilerlemesinin ara yüzeyde gerçekleşmesi, ara yüzeyin önemini
göstermektedir. Bu nedenle hamur (veya harç) fazındaki iyileştirme betonun dayanım ve dayanıklılık
özeliklerine anlamlı bir katkı yapmaktadır [1].
Beton çekme dayanımı basınç dayanımına oranla düşük olması nedeniyle gevrek davranış gösteren bir
malzemedir. Dolayısıyla, plastik şekil değiştirme miktarı çok düşüktür ve bu nedenle betonun ani göçmesini
önlemek amacıyla ilave katkılar kullanılmaktadır. Betonun gevrek davranışının oluşturduğu zaafiyeti
gidermek amacıyla yapı elemanlarında beton içine çelik donatılar yerleştirmektedir. Ancak bu yöntem
donatının akmasından sonra oluşacak betondaki gevrek kırılmaları önlemek için yeterli değildir. Bu nedenle
betonda gevrek kırılmayı önlemek ve sünekliği artırmak için beton içerisine çeşitli biçim, boyut ve oranlarda,
doğal ve yapay lifler ilave edilmektedir. Bu şekilde lif ilave edilerek üretilen betonlar “lifli beton” olarak
adlandırılmaktadır. Lifli betonlarda, lifleri saran çimento hamuru lifleri bir arada tutmakta, onları korumakta
ve lifler ile gerilme transferini sağlamaktadır. Ayrıca lif ilavesi ile betonun çekme, eğilme ve çarpma
dayanımları da iyileştirilebilmektedir [2].
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Lifli betonlarda, liflerin taze beton içerisinde homojen olarak dağılması ve bu dağılımın beton yerleştirilme
aşamasında da bozulmaması gerekmektedir. Homojen bir şekilde dağılan lifler, beton içerisinde oluşan
çatlakları önlemekte ve çatlakların beton içerisinde ilerlemesini yavaşlatarak betonun dayanım ve
dayanıklılığına olumlu katkı sağlamaktadır. Ayrıca beton içinde lif kullanımı ile betonun enerji yutabilme
kapasitesi de artırılabilmektedir [3,4].
Günümüzde lifli beton üretiminde çelik ve polimer lifler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak son
yıllarda yapılan çalışmalarda bu liflere alternatif olarak cam, bazalt v.b. lifler ile yapılan çalışmalarda da artış
görülmektedir [5,6,7]. Bununla birlikte bazalt liflerin inşaat sektöründe de kullanımı zamanla daha yaygın bir
hal almaktadır.
Bazalt lifler genellikle, yüksek sıcaklık etkisine maruz kalan, kimyasal olarak aktif olmayan ve aşınma
direnci yüksek malzeme üretiminde kullanılmaktadır. Bazalt lifleri dayanıklılık, yüksek sıcaklığa karşı direnç
ve dayanım yönünden güçlü kılan özelliği volkanik kayaçlardan elde edilmesidir. Bazalt lifler, herhangi bir
katkı malzemesi kullanılmadan, bazalt kayacının erime işlemlerinden geçirilip, ince parçacıklar halinde
ayrılmasıyla üretilmektedir. Üretim süreci nedeni ile bazalt liflerin maliyeti düşük olmaktadır [8, 9].
Bu çalışmanın amacı bazalt lifli harçların eğilmede çekme ve basma dayanımları göz önünde bulundurularak
uygun lif uzunlukları ve lif ilave oranlarının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda, iki farklı uzunlukta ve
beş farklı ilave oranında bazalt lif kullanılarak bazalt lif katkılı harç numuneleri üretilmiştir. Üretilen
numuneler üzerinde üç noktalı eğilme ve basma deneyleri gerçekleştirilerek en uygun lif uzunluğu ve lif ilave
oranı araştırılmıştır.

2. MALZEME VE YÖNTEM
Çalışma kapsamında 6 mm ve 12 mm olarak iki farklı uzunlukta ve %0.3, %0.45, %0.90, %1.35 ve %1.5
olmak üzere beş farklı lif ilave oranlarında bazalt lif içeren harçlar TS EN 196-1 [10] standardına göre
üretildi. Harç üretiminde kullanılan çimento ve bazalt [11] ait özelikler Tablo 1’de, CEN referans kuma ait
tane büyüklüğü dağılımı ise Tablo 2’de [10] görülmektedir. Taze harç kıvamının tayini TS EN 1015-3 [12]
standardına göre yayılma tablası ile belirlendi. Harçların yayılma değerleri gerekli durumlarda akışkanlaştırıcı
kimyasal katkı maddesi kullanılarak 13-17 cm aralığında sabitlendi. Akışkanlaştırıcı katkı olarak yeni nesil
modifiye fosfonat esaslı süper akışkanlaştırıcı su azaltıcı kullanıldı. Karışım suyu olarak ise şebeke suyu
kullanıldı.
Tablo 1. Çimento ve bazalt liflere ait özelikler
Bileşenler (%)
CaO
SiO 2
Al 2 O 3
Fe 2 O 3
MgO
SO 3
Na 2 O/K 2 O
TiO 2
ClH2O
Kızdırma kaybı
Çözünmez kalıntı
Fiziksel özelikler
Özgül ağırlık (g/cm2)
Özgül yüzey (cm2/g)
Priz süresi (dakika)

Başlangıç
Bitiş

Hacim genleşmesi (mm)
Mekanik özelikler
Dayanım (MPa)

2 günlük
7 günlük
28 günlük

CEM I 42.5 R
61.66
21.44
4.96
3.90
1.31
3.38
0.25/0.43
0.0324
1.82
0.56

Bazalt lif
7-10
49-54
12-17
10-14
5-11
3-5
<3
-

3.14
3500
94
145
1

-

28.0
41.3
60.5

-
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Tablo 2. CEN referans kuma ait tane büyüklüğü dağılımı [10]
Kare elek göz açıklığı (mm)

2.00

1.60

1.00

0.50

0.16

0.08

Elekte kalan yığışımlı (%)

0

7±5

33 ± 5

67 ± 5

87 ± 5

99 ± 1

Referans ve her bir karışım için 6 (6 mm, %0.3 ve 12 mm, %0.9 karışım oranları için 12 adet) adet 40⋅40⋅160
mm prizma numuneler olmak üzere toplamda 72 adet numune üretimi gerçekleştirildi. 12 mm uzunluğundaki
liflerle %1.50 lif oranına sahip numuneler uygun kıvam sağlanamadığı için üretilemedi. Çalışma kapsamında
elde edilen sonuçlardan minimum standart sapmayı veren numunelere ait değerlerin ortalaması dikkate alındı.
Basma ve eğilmede çekme dayanımları TS EN 196-1 [10] standardına göre 40⋅40⋅160 mm prizma numuneler
kullanılarak belirlendi.

3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
Lif katkılı harç üretiminde lif oranının ve lif uzunluğunun artması ile uygun kıvam değerlerinin elde
edilebilmesi zorlaşmaktadır. İstenilen kıvam değerinin elde edilebilmesi için süper akışkanlaştırıcı kimyasal
katkı maddelerinin kullanılması zorunlu hale gelmekte ve özellikle 12 mm uzunluğundaki liflerin
kullanılması yüksek lif oranlarında mümkün olmamaktadır. Ayrıca lif oranlarının yükselmesi, istenilen kıvam
değerlerinin elde edilebilmesi için kullanılması gereken süper akışkanlaştırıcı kimyasal katkı maddesi
miktarının üretici firma tarafından önerilen değerleri aşmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle bazı olumsuz
etkiler oluşmaktadır. Çalışma kapsamında üretilen numunelere ait kodlamalar Tablo 3’de görülmektedir.
Tablo 3. Numunelere ait kodlamalar
Numune kodu

Açıklama

Ref

Referans harç numunesi

BL-6-%0.3

6 mm, %0.3 bazalt lifi katkılı harç numunesi

BL-12-%0.3

12 mm, %0.3 bazalt lifi katkılı harç numunesi

Not: %0.3, %0.45, %0.9, %1.35 ve %1.5 bazalt lif ilave oranını ifade etmektedir.

Çalışma kapsamında üretilen numunelere ait eğilmede çekme ve basma dayanımlarına ait sonuçların
ortalaması Tablo 4’de verilmektedir. Bazalt lif karışım oranlarına göre eğilmede çekme ve basma
dayanımlarına ait değişimler 6 mm ve 12 mm lif uzunlukları için sırasıyla Şekil 1 ve Şekil 2’de
görülmektedir.
Tablo 4. Basma ve eğilmede çekme dayanımları
Numune kodu

Eğilmede çekme dayanımı, MPa

Basma dayanımı, MPa

Ref

7.327

47.126

BL-6-%0.3

6.078

36.436

BL-6-%0.45

6.913

34.020

BL-6-%0.9

6.380

31.859

BL-6-%1.35

7.513

37.161

BL-6-%1.5

4.534

25.438

BL-12-%0.3

7.570

26.307

BL-12-%0.45

7.003

36.134

BL-12-%0.9

6.368

31.142

BL-12-%1.35

7.488

37.910
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Şekil 1. 6 mm uzunluğunda bazalt lifler için eğilmede çekme ve basma dayanımlarının lif ilave oranlarına göre değişimi

Şekil 2. 12 mm uzunluğunda bazalt lifler için eğilmede çekme ve basma dayanımlarının lif ilave oranlarına göre değişimi

Tablo 4, Şekil 1 ve Şekil 2 incelendiğinde en yüksek basma dayanımının referans numunelerde elde edildiği
görülmektedir. Lif uzunluğu ve lif karışım oranlarının basma dayanımına anlamlı bir katkısı olmamaktadır. 6
mm uzunluğunda kullanılan lifler ile üretilen numunelerde lif oranının artması ile basma dayanımında azalma
oluşmaktadır. %1.35 lif oranına sahip numunelerde ise beklenenin aksine basma oranında %0.9 lif oranına
göre artış olduğu görülmektedir. Bu nedenle özellikle %1.35 lif oranına sahip numune tekrar sayısının
artırılarak deneysel hata miktarının en aza indirilmesi gerekmektedir.
12 mm uzunluğunda lifler ile üretilen numunelerde basma dayanımında referans numunesine göre ani bir
düşme görülmekte ve lif ilave oranının artması ile %0.3 ilave oranı ile üretilen numunelerden elde edilen
basma dayanım değerine göre artış görülmektedir.
Eğilmede çekme dayanımları incelendiğinde en yüksek değerin BL-6-%1.35 (7.513 MPa) ve BL-12-%0.3
(7.570 MPa) numunelerinde, en düşük değerin ise BL-6-%1.50 (4.534 MPa) numunesinde elde edilmektedir.
Genel olarak Şekil 1 ve Şekil 2 incelendiğinde lif uzunluğunun ve lif karışım oranının eğilmede çekme
dayanımına anlamlı etki yapmadığı görülmektedir. Özellikle lif karışım oranlarına göre elde edilen eğilmede
çekme dayanımındaki değişkenliklerin en aza indirilmesi için numune tekrar sayısının artırılarak deneysel
hata miktarının en aza indirilmesi gerekmektedir.
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Tablo 4’de verilen değerler kullanılarak lif uzunluğu ve lif ilave oranlarına göre eğilmede çekme ve basma
dayanımları için varyans analizi gerçekleştirildiğinde elde edilen değerler Tablo 5’de görülmektedir. Varyans
analizi, ikinci derece model için gerekli terimlerin 0.10 anlamlılık düzeyine göre geri eleme yöntemi
kullanılarak gerçekleştirildi.
Tablo 5. Basma ve eğilmede çekme dayanımlarına ait varyans analiz sonuçları
Kareler
toplamı

Serbestlik
derecesi

Kareler
ortalaması

F değeri

p-değeri
olasılık > F

Anlamlılık

Model

238.4398

3

79.4799

4.1968

0.0640

Anlamsız

A-Lif uzunluğu

2.2969

1

2.2969

0.1213

0.7395

B-Lif karışım oranı

2.4149

1

2.4149

0.1275

0.7332

AB

128.2733

1

128.2733

6.7732

0.0405

Artık

113.63

6

18.9383

Toplam

352.0698

9

Kaynak
Basma dayanımı

Eğilmede çekme dayanımı
Model

0

0

Artık

7.8577

9

Toplam

7.8577

9

0.8731

Tablo 5 incelendiğinde basma dayanımı için anlamlı bir model oluşturulamadığı, eğilmede çekme dayanımı
için ise herhangi bir model oluşturulamadığı görülmektedir. %10 anlamlılık düzeyi için, bazalt lif
uzunluğunun ve lif karışım oranının eğilmede çekme dayanımı üzerinde herhangi bir etki oluşturmadığı
gözlemlenmiştir. Basma dayanımı üzerinde ise iki düzeyli etkileşim AB teriminin (p-değeri = 0.0405 < 0.10)
anlamlı etkiye sahip olduğu fakat lif uzunluğu (A) ve lif karışım oranı (B) ana terimlerinin ise anlamlı etkiye
sahip olmadığı (p-değeri = 0.7395 > 0.10, p-değeri = 0.7332 > 0.10) görülmektedir. Basma dayanımı varyans
analizinde lif uzunluğu ve lif karışım oranları, hiyerarşik model oluşturmak amacıyla, modele ilave edilmiştir.
Özellikle eğilmede çekme dayanım değeri için herhangi bir model oluşturulamamıştır.

4. SONUÇ
Genel olarak, farklı lif uzunluğu ve lif ilave oranları kullanılarak üretilen numunelere ait eğilmede çekme ve
basma dayanım sonuçları düzensizlik göstermektedir. Özellikle deneysel hataların ve sonuçlardaki
düzensizliklerin en aza indirilebilmesi için numune tekrar sayılarının artırılması gerekmektedir. Lif katkılı
harçlardan esas olarak beklenen çatlak oluşumundan sonra ani göçme gerçekleşmemesidir. Bu nedenle lif
katkılı harçların süneklik değerlerinin belirlenmesi de önem kazanmaktadır.
Sadece bazalt lif uzunluğu ve lif ilave oranının etki değişkeni olarak dikkate alınması durumunda hem
eğilmede çekme hem de basma dayanımı için anlamlı bir model oluşturulamadığı görülmektedir. Bu nedenle
lif uzunluğu ve lif ilave oranları yanında farklı etki değişkenlerinin de dikkate alınması gerekmektedir.
Lif uzunluğu ve lif ilave oranının artışı harç yayılma değerlerinde önemli oranda azalmaya neden olmaktadır.
Aynı yayılma değerinin sağlanabilmesi için kullanılan akışkanlaştırıcı kimyasal katkı maddesi oranının
eğilmede çekme dayanımı ve basma dayanımına anlamlı etkide bulunduğu söylenebilir. Bu nedenle en uygun
lif uzunluğu ve lif ilave oranının belirlenebilmesi için harç üretiminde kullanılan akışkanlaştırıcı kimyasal
katkı oranının da etki değişkeni olarak dikkate alınması gerekmektedir.

TEŞEKKÜR
Yapı malzemesi anabilim dalında bitirme çalışması yapan öğrencilere deneysel çalışmalardaki emeklerinden
dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

2976

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

KAYNAKLAR
[1] Baradan B., Yazıcı H., Aydın S., Beton, DEÜ Mühendislik Yayınları, İzmir, 2012.
[2] H.Y. Ersoy. Kompozit Malzemeler, Literatür Yayınları, İstanbul, 2005.
[3] F. Çivici. Çelik lif donatılı betonun eğilme tokluğu. Pamukkale J Eng Sci, 12(2), 183-188, 2006.
[4] M.C. Nataraja, N. Dhang, A.P. Gupta. Toughness characterization of steel fiberreinforced concrete by JSCE approach
Cem Concr Res, 30:593–597, 2000.
[5] Ekincioğlu, Ö., “Karma lif içeren çimento esaslı kompozitlerin mekanik davranışının incelenmesi”. Sika Teknik Bülten,
10-11. 2003.
[6] T. Förster, R. Plonka, C. Scheffler, E. Mäder. Challenges for fibre and interphase design of basalt fibre reinforced
concrete. International RILEM Conference on Material Science, Aachen, 2010.
[7] Şimşek O. Sancak E., ve Erdal M., “Silis dumanının çelik lif ile birlikte kullanımının betonun özelliklerine etkisi” Gazi
Üniversitesi Mimarlık – Mühendislik Fakültesi Dergisi, Ankara, 2004.
[8] Kabay N., Abrasion resistance and fracture energy of concretes with basalt fiber. Construction and Building Materials,
50:95-101, 2014.
[9] G.H. Hong, Y.S. Shin. Structural performance evaluation of reinforced concrete beams with externally bonded FRP
sheets. J Korean Conc Inst, 15(1):78–86, 2003.
[10] TS EN 196-1, Dayanım Tayini, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2009.
[11] Vladimir Brik, V. Ramakrishnan and Neeraj Tolmare, "Performance Evaluation of 3-D Basalt Fiber Reinforced
Concrete & Basalt Rod Reinforced Concrete", IDEA Program Final Report, Contract No. NCHRP-45, November, 1998.
[12] TS EN 1015-3, Taze Harç Kıvamının Tayini (Yayılma Tablası İle), Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2000.

2977

Investigation and Improvement of In-Wheel Asynchronous Motor
for an Electrical Vehicle Considering Geometric Dimensioning
U. Demir1,*, M.C. Akuner2
1,2

Department of Mechatronics Engineering, Marmara University, Istanbul, Turkey

Abstract
In this study, the electrical vehicle (EV) traction types and their electric motor properties were
investigated. According to the vehicle dynamic for an average passenger car, the required motor
performance parameters were calculated. Asynchronous motor and its characteristic of performances
were evaluated. To obtain the desired motor performance, asynchronous motor parameters were
analyzed. Besides, some motor parameters were eliminated for decreasing analysis time by using Taguchi
Method which provided defining critical motor parameters in this way. After the defining the critical
motor parameters, these motor parameters were re-analyzed and optimized to get desired motor
performance. Analysis and Optimization were realized by using Ansys RMxprt. The main theme of this
study is regarding to In-Wheel Asynchronous Motor. In this scope, the dimensions of wheel and tire
(common used tire and wheel dimensions) for electrical vehicle were investigated. For motor packaging,
boundary conditions (packaging limits in terms of length and diameter of the motor) were defined.
According to minimum and maximum geometric limits for length and diameter of the motor, the
characteristics of the motor performances were evaluated and improved. Additionally, a new approach
was proposed for the future studies. Our proposal is regarding to geometry for motor structure. In this
way, the motor geometry may enable to use both axial flux and radial flux. The next studies will be
related to optimizing for this motor.
Keywords: Electrical Vehicle, Induction Motor, Asynchronous Motor, Geometric Dimensioning,
Taguchi Method, Design of Experiment

1. INTRODUCTION
Recently, it has been revealed that global warming is behind the main problems discussed all over the world.
The research shows that global warming is also a result of fossil fuel consumption. Accordingly, the price of
fossil fuels has increased from year to year [1]. Global warming and energy crises have created the need to
develop electric vehicle technology. It is predicted that the global demand for electric vehicles will grow very
strongly by the activation of corporate average fuel-saving standards in 2016 [2]. The use of electric motors
as a part of efforts to prevent global warming and to reduce CO2 (carbon dioxide) emission has been accepted
as a solution [3]. In today's world, electric vehicles are very interested in offering a solution to the concepts of
energy and environment. Electric motorized traction systems offer wide torque-speed capability, high power
density and high energy efficiency [4].

1.1.Electric Vehicle Technologies
The electric vehicles are seen as the most viable vehicle option for the future to reduce carbon dioxide
emissions, improve air quality, and reduce gasoline consumption. Basically, the feeling of using an electric
vehicle is the same as a conventional internal combustion engine. Electric vehicle technologies may be
grouped into three main groups. These are EV (Electric Vehicle), HEV (Hybrit Electric Vehicle) and PHEV
*
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(Plug in Hybrit Electric Vehicle). In general, the battery can use renewable energy reseorces for EV
Technologies. Also, EV can provide up to 90% efficiency. The schematic and theoretical flow chain of EV
technology is shown in Fig.1 [5].

Fig.1. The Structure of EV Technology
The electric motors used in electric and hybrid electric vehicles vary according to the application area and the
need. Some of the industrialized brands and models are Honda, Ford, Toyota, GM Volt, Hyndai, Tesla,
Mitsubishi, Renault, BMW. Once, these models was investigated and the finding shows that he power
requirement of HEV is between 2.5kW and 10Kw. On the other hand, the power requirment of EV (%100
electric vehicle) is between 47kW and 215kW [6]. At the same time, the maximum speed limits of 120 km / h
and the acceleration characteristics of 0-50 km / h are around 9 seconds. The average energy consumption of
100% electric vehicles are around 90-160Wh per kilometer [7,8]. TESLA range is ahead of its competitors
with 365 km. Also, TESLA uses induction motor. The economic aspect of asynchronous (induction) motor is
dominant. Asynchronous motors have a structure that makes them easy to use for electric vehicles with low
cost production and long maintenance intervals.

1.2. Investigation of The Passenger Cars in Turkey Market
The subject of this work is the asynchronous motor, which will serve the main OEM (Orginal Equipment
Manufacturing) customers and at the same time it is aimed to be a transformation solution for the existing
vehicles in the sector. In this direction, the most sold passenger cars in the Turkish market were taken into
consideration. These cars were evaluated according to the catalog values given by the producers. Particularly
motor power, torque and engine revolutions have been taken into account. Investigated parameters are as
shown in Table 1.
Table 1. The Technical Information of The Most Sold Passenger Cars in Turkey Market
Fiat Egea Sedan
Technical
Information

Power
(kW)
Revolution
(RPM)

Torque
(Nm)

Renault Fluence

Ford Focus

1.6 16V

1.6 16V

1.5 dCi

1.6 16V

1.6 tdCi

1.6L TiVCT

MultiJet II

E‐Torq
AT6

EDC

CVT

115 PS

125 PS

(Disel)

(Gasoline)

(Disel)

(Gasoline)

(Disel)

(Gasoline)

88

81

81

85

85

94

3750

5500

4000

6000

3600

6300

320

152

240

156

270

159

@

@

@

@

@

@

1750rpm

4500rpm

1750rpm

4000rpm

1750rpm

4000rpm

From the vehicle characteristics shown in Table 1, it is seen that for an average passenger vehicle, a power
requirement of 80-95 kW and a torque between 3600-6000 RPM and a torque of 150-320 Nm at full load are
seen.

1.3.Vehicle Dynamics
Since the ground vehicles are primarily designed to go in one direction, only the lateral dynamics in one
dimension are considered. The lateral force is composed of 5 force components. These are inertia force,
vehicle drag force, air friction, wheel friction resistance and gravity force. In Fig.2., the lateral force
components are shown on a sloping path for a moving vehicle. Faero air friction, Froll rolling resistance and
Fx traction force represents [8].
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Fig.2. Lateral Forces on Vehicle Body
Where m is total mass of vehicle including passenger, Vx is vehicle speed, α is road gradient, g is gravity. In
this direction, the traction force of a vehicle can be calculated by equation (1). [8].
(1)

1.4.Asynchronous Motor and Its Parameters
Induction motors are classified into two categories. These are squirrel cage and wound rotor. In the squirrel
cage, the stator windings are directly connected to the source, the rotor windings are placed outside the rotor
with longitudinal bars and rotor bars are short-circuited with short-circuit bar. The wound rotor is similar to
the squirrel cage except for the rotor bars. In wound rotor, rotor winding is made by isolation rotor winding.
Squirrel cage induction motor is shown in Fig.3 (c). [9].

Fig.3. Induction Motor Structure
The applied voltage to the phase inputs of the asynchronous motors allows a current to flow through the stator
windings and thus a magnetic field. The rotation speed of this magnetic field is called synchronous speed.
The equivalent circuit model of an asynchronous motor can be modeled as a transformer [9]. A crosssectional view of an asynchronous motor is shown in Fig.3 and the slot geometry is shown in Fig.3. Fig.3
show that inner and outer diameter of stator, diameter of rotor, air gap distance, and slot geometry of rotor
and stator. An asynchronous motor is designed according to parameters of machine, performance, stator and
rotor. Where machine parameters are regarding to number of pole, friction-winding loss, and other loss
factors. The performance parameters relates to output power, input voltage, output revolution-and torque, and
the frequency of applied voltage. On the other hand, stator parameters contain the diameter of inner and outer
of stator, motor length, number of slot, slot geometry, stator winding parameters. Rotor parameters are also
similar to stator parameters.
In this study, fundamental design parameters are used to determine the critical design parameters used in
asynchronous motor design. These design parameters are number of pole, input voltage, frequency, stator
inner and outer diameter, motor length, number of stator slot, turn number, number of stator conductor,
diameter of wire, diameter of shaft, number of rotor slot, height and width of rotor ring.
Other motor design parameters were accepted as constant value which are loss factor (0.02), friction loss (150
watt), wind loss (0 watt), stator stacking factor (0.92), stator Slot (Hs0:0.8mm, Hs1:0.52mm, Hs2:39.48mm,
Bs0:3mm, Bs1:4.8mm, Bs2:8.2mm), stator parallel winding (1), isolation of wire diameter (0.09mm), rotor
stacking factor (0.92), rotor Slot (Hs0:0.5mm, Hs01:0mm, Hs1:0.66mm, Hs2:14.34mm, Bs0:1mm,
Bs1:3.3mm, Bs2:3.3mm).

1.5. Defining of the Motor Performance Requirements
The passenger cars in the Turkish market were investigated. Then the average vehicle parameter values were
determined for the calculations of vehicle dynamics. The average vehicle parameters are defined as
aerodynamic friction coefficient (0.3), air mass density (1.2 kg/m3), rolling resistance (0.01), curb weight
(1300 kg), acceleration (12 sec @ 0-100km/h), tire width (0.226 m), tire diameter ( 0.73 m), wheel diameter
(0.4 m), vehicle width (1800 mm), and vehicle height (1460 mm). This vehicle has been analyzed to 0-130
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km / h at 0 degree slope. The required performance values for a vehicle at 100 km/h were calculated as
75kW, 156Nm and 4500 RPM. This analysis was performed for a 0 degree slope. Therefore, it is necessary to
calculate the minimum starting moment on a road with a 10 degree gradient in Turkey conditions. In this
respect, it has been determined that a starting torque of 800Nm must be provided when the parameters for the
vehicle are recalculated. The designed asynchronous motor package for this work is limited to the vehicle
wheel. At the same time, this asynchronous motor was implemented for both front and rear-wheel drive
vehicles (4x4). Therefore, the calculated motor performance values were revised and updated over the quarter
vehicle model. Thus, starting moment, rated moment and rated power have been updated respectively as
200Nm @ 10 degree slope, 39 Nm @ 4500RPM, and 18,75Kw @ 4500RPM.

1.6.Defining of Critical Design Parameters for Asynchronous Motor
Taguchi's experiment design method was used for design and optimization studies for asynchronous motor.
Taguchi method indicates that there are two factors that affect the functionality of a system in a fundamental
sense. The second factor is the noise factor. While the control factor is variable and controllable, it can
sometimes be impossible to control the noise factors with variable. The Taguchi method allows the presence
of control factors that are less affected by noise variations. Thus, stable control variables are obtained which
can provide optimization [10,11].
Using the orthogonal array selection matrix of Taguchi for 14 parameters and 2 levels determined for the
asynchronous motor, the L16 orthogonal array experiment design table was determined. These 14 paremeters
and 2 levels are number of pole (2 - 6), input voltage (380V – 690V), frequency(50Hz – 300Hz), stator
inner diameter (190mm – 230mm), stator outer diameter (330mm – 360mm), motor length (255mm –
305mm), number of stator slot (54 -72), turn number (1 – 6), number of stator conductor (1 – 5), diameter of
wire (0.81 – 1.15), diameter of shaft (60mm – 80mm), number of rotor slot (48 – 68), height of rotor ring
(35mm – 45mm) and width of rotor ring (12mm – 20mm).

1.7.Implementation of Taguchi’s Experimental Design
The experiments given in the L16 orthogonal array were analyzed by using the Ansys RMXprt program. The
16 experiments were dealt with in terms of nominal / rated moment, breakdown / maximum torque, starting
moment, power factor, rated RPM and efficieny

1.8.Analysis of Taguchi’s Experimental Results
The SNR (signal noise ratio) values obtained for nominal / rated torque, breakdown / maximum torque,
starting torque, power factor, rated RPM and efficiency show where the parameters are effective. At the same
time, number of pole, input voltage, frequency, turn number, number of stator conductor, diameter of wire
are determined to the critical paremeters for nominal / rated torque, breakdown / maximum torque, starting
torque, power factor, rated RPM and efficiency.

1.9.Analysis of Asynchronous Motor
After determining the critical parameters, the asynchronous motor must be re-analyzed and optimized for the
desired performance values. Analyzes in this section are performed with the Ansys RMXprt program. The
parameters of the default asynchronous motor have been tried to optimize the desired values by performing
another analysis sequence to reach the desired performance values. The torque-speed curve for the optimized
motor is given in Fig.4.
500.00

Curve Info

400.00

Torque

Torque (N.m)

300.00

200.00

100.00

0.00

-100.00

0.00

1000.00

2000.00
Speed (rpm)

3000.00

4000.00

4500.00

Fig.4. Optimized Asynchronous Motor Torque-Speed Curve
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2. MATERIALS AND METHOD
2.1. Analysis of a Vehicle Wheel
In this section, the standard dimensions of the vehicle wheels and the most commonly used vehicle wheel
dimensions are examined. An analysis of the standard car wheel size was carried out. The parameters and
results of this analysis are shown in Fig.5. Three basic parameters have been examined here. These
parameters are wheel outer diameter, rim size and wheel width. The design of the direct-drive asynchronous
motor in this work is limited to the geometric dimension. This relates to the constraint or package volume,
wheel width and rim size. [12]

Fig.5. Analysis of Vehicle Wheel Dimensions and Standard Sizes [12]
Analyzes in Fig.5. help to sort out the most commonly used wheel sizes. In this figure, as an alternative result
in Fig.5., it has been shown that the area highlighted by the green zone is frequently used, characterized by a
wheel width of 8.9 inches and a rim diameter of about 17-18 inches. From here, we can determine our
boundary conditions by organizing our design parameters.

2.2. In-Wheel Asynchronous Motor Design and Analysis Studies
There have been studies to optimize the desired motor performance values by this division. In this section, the
geometric dimensions are analyzed. A combination test sequence is shown in Table 2., in which only the
motor stator external and internal diameter and rotor diameter are changed in the case of the motor parameters
remain the same. The minimum permissible stator and rotor diameters originating from the stator and rotor
slot geometries are limited to 270 mm to 149.2 mm respectively.
Table 2. Experimental Table with Different Geometric Dimensions for Stator and Rotor
Experiment
No
1

Stator Outer Diameter
(mm)
330

Stator Inner
Diameter (mm)
210

Rotor Diameter
(mm)
209.2

2

320

200

199.2

3

310

190

189.2

4

300

180

179.2

5

290

170

169.2

6

280

160

159.2

7

270

150

149.2

When the analysis of motors with different geometric constructions given in Table 2. is carried out in
RMXprt, the results are as in Table 3. and Table 4.
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Table 3. Performance Results of Motor Design Experiments
Rated

Breakdown

Starting

Rated

Experiment

Torque

Torque

Torque

Revo.

No

(N.m):

(N.m):

(N.m):

(RPM):

1

40

700

273

2

40

704.5

3

40

4

Efficiency

Power

(%):

Factor :

4490

79.53

0.28

283

4490

77.99

0.227

697.8

290.3

4489

75.38

0.177

40

663.8

290.9

4488

69.24

0.127

5

40

607.11

282.9

4486

60

0.102

6

40

548.23

271

4484

50.73

0.0927

7

40

485.15

255.3

4480

42.04

0.0898

Table 4. Flux Density Results of Motor Design Experiments
Rotor Teeth

Stator Yoke

Rotor Yoke

Airgap Flux

Experiment Flux Density Flux Density

Stator Teeth

Flux Density

Flux Density

Density

No

(Tesla):

(Tesla):

(Tesla):

(Tesla):

(Tesla):

1

1.56226

1.22981

1.84697

0.602245

0.706256

2

1.72835

1.33062

1.85565

0.671569

0.740919

3

1.89783

1.4224

1.819

0.739579

0.764512

4

2.05194

1.48787

1.73035

0.802625

0.767656

5

2.21374

1.53951

1.61179

0.870193

0.75712

6

2.41268

1.58878

1.47871

0.95488

0.738019

7

2.68559

1.64165

1.3366

1.07363

0.711567

Considering the data in Table 3.-4. and Fig.6., the 1.5 Tesla saturation value (BH Curve for M19 24 G Used
as Rotor and Stator Material) design shown in Fig.6. shows that a suitable sizing option for the motor
considered can not be obtained. A new test sequence will be obtained when the smaller diameter in the
geometry determined for the motor diameter in this direction is taken as 330 mm and the value for the larger
diameter is determined as 390 mm. This test sequence is shown in Table 5. However, the values in Table 3.
also indicate that the power factor is inappropriate.

Table 5. Experimental Table with Different Geometric Dimensions for Stator and Rotor
Experiment
No
1

Stator Outer Diameter
(mm)
330

Stator Inner
Diameter (mm)
210

Rotor Diameter
(mm)
209.2

2

340

220

219.2

3

350

230

229.2

4

360

240

239.2

5

370

250

249.2

6

380

260

259.2

7

390

270

269.2

In this respect, when the analysis of motors with different geometric constructions given in Table 5. is carried
out in RMXprt, the results are as in Table 6. and Table 7.
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Table 6. Performance Results of Motor Design Experiments
Rated

Breakdown

Starting

Rated

Experiment

Torque

Torque

Torque

Revo.

No

(N.m):

(N.m):

(N.m):

(RPM):

1

40

700

273

2

40

690

3

40

4

Efficiency

Power

(%):

Factor :

4490

79.53

0.28

264

4490

80.09

0.32

679

255

4490

80.36

0.358

40

671

249

4490

80.49

0.37

5

40

662

243

4490

80.6

0.38

6

40

655

238

4490

80.72

0.387

7

40

647

233

4490

80.8

0.391

Table 7. Flux Density Results of Motor Design Experiments
Rotor Teeth

Stator Yoke

Rotor Yoke

Airgap Flux

Experiment Flux Density Flux Density

Stator Teeth

Flux Density

Flux Density

Density

No

(Tesla):

(Tesla):

(Tesla):

(Tesla):

(Tesla):

1

1.56226

1.22981

1.84697

0.602245

0.706256

2

1.47233

1.18093

1.82927

0.54274

0.696904

3

1.39463

1.13665

1.81994

0.495344

0.687198

4

1.31781

1.08898

1.82225

0.458114

0.67279

5

1.23372

1.03188

1.81939

0.424954

0.650058

6

1.15649

0.977615

1.81769

0.39644

0.62684

7

1.08673

0.927346

1.81638

0.37155

0.604231

The results in Table 6. and Table 7. were improved according to previous analyzes in terms of flux densities
and power factor. However, the flux intensity and the power factor are absent in the desired situation. A
number of analyzes are needed for this. First of all, try to improve the flux density without stator with the test
chart in Table 8. to get the desired value.

Table 8. Improved Test Table with Different Geometric Dimensions for Stator and Rotor
Experiment
No
1

Stator Outer Diameter
(mm)
340

Stator Inner
Diameter (mm)
210

Rotor Diameter
(mm)
209.2

2

350

220

219.2

3

360

230

229.2

4

370

240

239.2

5

380

250

249.2

6

390

260

259.2

7

400

270

269.2

The results of the experiments in Table 8. are given in Table 9. and Table 10.
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Table 9. Evaluation of Performance Results of Motor Design Experiments
Rated

Breakdown

Starting

Rated

Experiment

Torque

Torque

Torque

Revo.

No

(N.m):

(N.m):

(N.m):

(RPM):

1

40

684

257

2

40

658

3

40

4

40

5

Efficiency

Power

(%):

Factor :

4491

81.72

0.412

238

4491

82.11

0.495

634

222

4491

82.23

0.557

613

209

4491

82.4

0.601

40

596

200

4491

82.52

0.627

6

40

582

191

4491

82.61

0.645

7

40

570

184

4491

82.75

0.661

Table 10. Evaluation Flux Density Results of Motor Design Experiments
Stator Teeth

Rotor Teeth

Stator Yoke

Rotor Yoke

Airgap Flux

Experiment Flux Density Flux Density

Flux Density

Flux Density

Density

No

(Tesla):

(Tesla):

(Tesla):

(Tesla):

(Tesla):

1

1.5978

1.25778

1.45709

0.619386

0.722323

2

1.49687

1.20061

1.44375

0.558424

0.708518

3

1.42171

1.15872

1.43477

0.509087

0.700541

4

1.34143

1.1085

1.42784

0.467954

0.684849

5

1.25735

1.05164

1.42488

0.433863

0.662508

6

1.18025

0.997699

1.42326

0.404671

0.639717

7

1.10963

0.94689

1.42305

0.37948

0.616965

3. RESULT AND DISCUSSION
The results from Table 9. and Table 10. were improved according to previous analyzes in terms of flux
densities and power factor. Table 9., which is needed in this case, is to bring the lower power factor to the
desired level.
It is seen in studies of this division that the geometrical structure of the motor starts to grow from 330 mm
solves the problem of saturation in flux densities. But it is impossible to improve the power factor by a single
frequency control. For this reason, it is necessary to design the motor with input control voltage / frequency
control. However, the desired starting torque and nominal torque are obtained in this way, at the same time
the saturation reach of the flux densities is prevented and the desired power factor level is attained. It is also
seen in the Taguchi method that the input voltage and frequency greatly affect the power factor.
From this, transient analyzes were performed for the 7 different motors in Table 8. The motor model in
which the transient analysis is performed is shown in Fig.6.
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Fig.6.Experimental Setup on ANSYS Simplorer for Transient Analysis
Fig.7.(a) and Fig.7.(b). show that as the stator diameter increases, the acceleration and torque values decrease
accordingly. These analyzes were made for the motor-loaded condition and when the motor becomes stable,
the rated torque is 40 Nm and breakdown torque is 500 Nm and starting torque is 260 Nm.

Fig.7. Transient Analysis Results of Experiments (a) RPM-Time Curve, (b) Torque-Time Curve
The motors specified in Table 8. are all radial flux motors. If the motor diameters given here are placed
conically in such a way that the motor size is 200mm in total, the resulting image is as shown in Fig.8.

Fig.8. The Concept of Proposed Model on ANSYS Maxwell

4. CONCLUSION
In this article, electric vehicles and vehicle dynamics were investigated. The required performance parameters
of asynchronous motor for an average car have been determined. It has been tried to determine critical
parameters for the motor which will provide these performance parameters. Following the determined critical
parameters, the car wheels and car wheel standards were investigated to determine the dimensional measures
needed for the motor package. Given the package measurements, different geometric motor test combinations
were created and then analyzed for performance. The geometric dimensions of the motor are evaluated in
terms of performance values and rotor and stator materials. After the required motor improvement processes
were performed, the motor was reanalyzed and tried to verify. Improved performance values vary in different
motor sizes. One of these is improving in some of the performance values with an increase in engine
diameter, but it is getting worse in some. When the motor diameter increases, the acceleration performance of
the motor decreases while the rotor and stator flux are prevented from saturating. In order to solve this
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problem, the model in Fig.8. is proposed. Thus, high performance is expected to be achieved in all cases.
Future studies are planned for the optimization of this motor.
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