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Abstract
Shrink fit, a type of the shaft-hub connection based on friction, transmits torque owing to pressure
occurred on contact surfaces. A tightness between shaft and hub is required to constitute a pressure on
mating surfaces. Excessive contact pressure causes damage to shaft or hub, whereas connection could
not transmit torque in case of insufficient contact pressure. Contact pressure of shrink fitted parts is
computed by an equation based on thick walled cylindrical pressure vessel theory. The equation does not
consider surface roughness of mating surfaces. However, surfaces of machine parts are rough due to
manufacturing processes. It is known that asperities of mating surfaces flatten because of contact
pressure between fitted parts. This phenomenon causes loss in interference. Reference guides suggest a
factor for calculation of this loss between 40-60 percent of surface roughness. Nevertheless, there is no
factor regarding different contact pressure values that affect deformation of asperities. In this study,
shrink fitted joints subjected to torque were investigated in terms of surface roughness loss. Surface
roughness of shaft and hub were measured in order to examine the effect of contact pressure on
interference loss. It was seen that the higher the contact pressure, the more the surface roughness loss.
This loss should be considered when specifying tolerances since the contact pressure varies with fit
tolerance. Surface roughness losses due to contact pressure could be introduced into calculation by a
factor to this end.
Keywords: Contact pressure, interference losses, surface roughness, tolerance

1. GİRİŞ
Sıkı geçme bağlantılar sürtünmeye dayalı olarak moment ileten mil göbek bağlantılarından biridir. Mil ile
göbek yüzeyi arasında oluşan basınç moment iletiminin temelini oluşturmaktadır. Temas yüzeylerinde basınç
oluşabilmesi için mil ile göbek arasında bir sıkılık gerekmektedir. Oluşan sıkılık, Z, ile yüzey basıncı, p,
arasındaki ilişki kalın cidarlı basınçlı kaplar teorisine dayanan yöntemlerle hesaplanmaktadır [1]. Şekil 1’de
bir sıkı geçme bağlantıya ilişkin boyutlar görülmektedir.
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Sıkı geçme bağlantıda T momentini iletmek için gereken minimum basınç, p min Denklem (2) ile kullanılarak
hesaplanmaktadır.
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p min =

2T
µ ⋅ π ⋅ DF2 ⋅ l F

(2)

Gereken bu basıncı elde etmek için kullanılan Denklem (1)’de paydada yer alan mil ve göbeğe ilişkin
özellikler, katılık değerleri, K M ve K G , olarak ifade edilmektedir.
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(4)

Böylece Denklem (1) aşağıdaki halini almaktadır.

p min =

Z min
D F ⋅ (K G + K M )

(5)

Şekil 1. Sıkı geçme bağlantı

Denklem (5)’te verilen basınç ve sıkılık arasındaki bağıntıyı tanımlayan ifade yüzeylerin tamamen pürüzsüz
olması durumunda geçerlidir. Ancak gerçekte makine parçalarının yüzeyleri imalattan kaynaklanan
sebeplerden dolayı pürüzlüdür. Moment iletiminin temelini oluşturan basınç aynı zamanda temas eden
yüzeylerdeki pürüzlerin ezilmesine sebep olmaktadır. Bazı referans kitaplarda yüzey pürüzlerinin
ezilmesinden dolayı sıkılık kaybı oluşacağı ve bunun tasarım aşamasında dikkate alınması gerektiğini
belirtmektedir. Sıkı geçme bağlantı için tolerans seçilirken sıkılık kaybı değeri, ΔU, gereken minimum sıkılık
değeri, Z min , ile birlikte değerlendirilir [2].

U = Z min + ∆U

(6)

Steinhilper ve Röper [3] ve Decker [4] bu kaybın Rz cinsinden %40 oranında olacağı hakkında fikir
sunmuştur. Buna göre yüzey pürüzlülüğü kaybı, G, mil ve göbek için toplam pürüzlülük değerinin %40’ı
olarak hesaplanmaktadır.

∆U = 2G = 2 ⋅ (0,4 ⋅ RZ ,G + 0,4 ⋅ RZ ,M )

(7)

Tochtermann ve Bodenstein bu kaybın toplam pürüzlülük değerinin %60’ı kadar olacağını belirtmiştir [5].
Ancak tavsiye edilen bu değerler sabit değerlerdir. Yüzey pürüzlülüğüne ilişkin yapılan çalışmalarda farklı
basınç değerlerinde yüzey pürüzlerinin ezilme oranı da farklı olduğu görülmüştür [6], [7]. Dolayısıyla bu
durumun sıkı geçme bağlantılarında da dikkate alınması bağlantının emniyetli olması açısından önemlidir.
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Sıkı geçme bağlantılarında yüzey basıncına bağlı olarak pürüzlülük kaybını tespit etmek için deneysel
çalışma yapılmıştır. Geçme yapılacak parçaların yüzey pürüzlülükleri yüzey pürüzlülüğü ölçüm cihazı ile
tespit edilmiştir. Şekil 2’de görülen mil ve göbek çiftinin, göbeğin ısıtılarak mil üzerine geçirilmesi ile
montajı yapılmıştır.

b)

a)

Şekil 2. Deneylerde kullanılan mil (a) ve göbek (b) numuneleri
Deneylerde kullanılan sıkı geçme bağlantında geçme çapı D F =20 mm, temas uzunluğu l F =15mm, göbek dış
çapı D G =30 mm, elastisite modülü E=210 Mpa ve Poisson oranı ν=0,3’tür. Sıkı geçmenin montajının
elektrikli fırında ısıtılarak yapılması ve yüzeylerin kuru olması durumu için tavsiye edilen sürtünme katsayısı
0.15 ÷ 0.25 arasında olmaktadır [8].
Şekil 3’de görülen deney düzeneği ile mil sabitlenerek göbek dönmeye zorlanmıştır. Doğrusal hareket eden
kol 5 mm/s hızla çekilmiştir. Mile flanşlarla bağlı bulunan tork sensörü ile sıkı geçme bağlantının zamana
bağlı olarak moment değerleri okunmuştur. Tork sensöründen veri toplayıcı ile saniyede 8 ölçüm alınarak
veriler bilgisayara aktarılmıştır. Bağlantının taşıyabildiği maksimum moment değeri belirlenmiştir. Deneyler
Ç1040 mil/Ç1040 göbek ve SAE304 mil/Ç1040 göbek çifti için tekrarlanmıştır.

Şekil 3. Deneyl düzeneği. (1) Deney numunesi, (2) Tork sensörü, (3) Yük hücresi, (4) kol, (5) yatak, (6)
mengene, (7) çekme motoru

3. BULGULAR
Denklem (2) ve Denklem (5)’de verilen basınç ifadeleri birbirine eşitlenir ve yeniden düzenlenirse moment
ile sıkılık arasındaki ilişkiyi veren Denklem (8) elde edilir.
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T = Z min

µ ⋅ π ⋅ DF ⋅ l F

2 ⋅ (K G + K M )

(8)

Denklem (8)’de eşitliğin sağ tarafında verilen geometrik ölçüler sabit kalacak şekilde hazırlanan deney
numunelerinin sadece sıkılık değerleri (Z min ) farklıdır. Bu değerler için moment ve sıkılık arasındaki ilişkiyi
gösteren grafik ve deneylerden elde edilen sonuçlar Şekil 4 ve Şekil 5’de verilmiştir. Şekillerde görüldüğü
gibi deneylerden elde edilen sonuçların eğimi, teorik eğimden daha düşüktür. Bu durum sıkılık değeri artıkça
kayıp miktarının artığını göstermektedir.
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Şekil 4. 1040 mil için yapılan deneylerden elde edilen sıkılık-moment değerleri. (Ortalama Rz=10 μm)
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Şekil 5. SAE304 mil için yapılan deneylerden elde edilen sıkılık-moment değerleri. (Ortalama Rz=7 μm)

Geçme toleransına göre oluşan basınç değişeceğinden dolayı geçme toleransına göre bir katsayısı
tanımlanarak hesaplamalara dâhil edilmesi uygun olacaktır. Geçme toleransına göre kayıp katsayısı, k g ,
tanımlanması durumunda sıkılık kaybını veren ifade düzenlenerek Denklem (9) elde edilir.

∆U = 2G = k g ⋅ 2 ⋅ (0,4 ⋅ RZ ,G + 0,4 ⋅ RZ , M )

(9)
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En küçük sıkılık değerindeki geçme toleransı için, k g =1, olması durumunda sıkılık artıkça k g ’nin 1’den
büyük değerler alması gerekmektedir.

4. SONUÇ
Sıkı geçme bağlantılarda moment iletiminin temelini oluşturan basınç milin göbekten daha büyük olması
sonucu elde edilmektedir. Sıkı geçme bağlantının tasarımı yapılırken iletilmek istenen moment değerini
belirli bir emniyet katsayısı ile iletebilecek tolerans seçimi yapılarak bu sıkılık miktarı belirlenmektedir.
Moment iletimini sağlayan bu basıncın yüzey pürüzlerinin ezilmesine sebep olduğu bilinmektedir. Literatürde
yüzey pürüzlerinin ezilmesinden kaynaklanan sıkılık kaybı değerleri, tolerans değerlerini dikkate
almamaktadır. Sıkılık miktarı toleransa göre değişmektedir. Yapılan deneyler sonucunda sıkılık miktarı
artıkça pürüzlerin daha fazla ezildiği ve pürüzlülük kaybının arttığı görülmüştür. Dolayısıyla geçme seçimi
yapılırken bu kaybın dikkate alınması bağlantının emniyeti açısından önemlidir. Pürüzlülükten dolayı oluşan
sıkılık kaybının yanı sıra temas basıncından dolayı oluşan pürüzlülük kaybı için de bir katsayı tanımlanarak
hesaplamalara dâhil edilmesi uygundur.
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Abstract
Bolted connections are widely used in industry because of their simple montage process and low cost. A
preload must be applied to bolted connection in order to keep parts tightened while running. Contact
pressure on mating surfaces of bolted parts decreases by loading in case of insufficient preload while
excessive preload could cause plastic deformation of fastener. In both cases, bolted connection does not
service properly. From this point of view, preload should be calculated accurately. Preload is applied to
fasteners via torque wrench in industry. However, torque-preload relations in reference guides do not
consider surface roughness of bolted connection. Consequently, there are differences between calculated
and applied preloads. In this study, preloads of bolted connections mounted via torque wrench were
investigated in terms of surface roughness. Elongations and preloads of bolts were measured by means of
ultrasonic bolt testing equipment. It was seen that loss in tension of bolted connection increased with
surface roughness. In addition, frictional losses were about 60-70 percent, which is regarded as 90% of
torque in literature. Particularly, this phenomenon could cause damage to fine-machined bolted parts
since working load leads exceeding of the proof strength of fastener. Thus, surface roughness of bolted
connections should be taken into account in calculation of preload.
Keywords: Preload, surface roughness, torque wrench, bolted connections

1. GİRİŞ
Cıvata bağlantıları çözülebilen bağlantı şekillerinden olup parçaların çalışması esnasında bir arada kalmasını
sağlamak için bir öngerilme kuvveti uygulanmaktadır. Somunun sıkılması bir tork anahtarı ile
gerçekleştirildiğinden sıkma torku ile verilen öngerilme kuvveti arasındaki ilişkinin bilinmesi istenmektedir.
Öngerilme kuvvetinin doğru bir şekilde verilmesi cıvata bağlantısının emniyetli bir şekilde çalışması için
önemlidir. Yetersiz öngerilme kuvveti çalışma esnasında parçaların ayrılmasına sebep olurken, aşırı
öngerilme kuvveti de cıvatanın kopmasına sebep olmaktadır.
Referans kitaplarda sıkma torku, T A , ile cıvatada oluşan öngerilme kuvveti, F on , arasındaki ilişki Denklem (1)
ile verilmektedir [1], [2].

d 
d
T A = Fon ⋅ d ⋅  2 ⋅ tan (α + ρ ′) + µ ⋅ m 
2
2d 
d


(1)

Burada; d, cıvata nominal çapı; d 2 , cıvatanın ortalama çapı; d m , cıvata başı oturma yüzeyinin ortalama çapı;
μ, cıvata ile sıkılan parçalar arasındaki temas yüzeyinde sürtünme katsayısı; α, vida helis açısı ve ρ´=arctan
μ´, cıvata sürtünme açısıdır. Standart metrik cıvatalarda d 2 /d≅0,9 ve d m /d≅1,4 olduğu dikkate alındığında ve
*

Corresponding author. Tel.: +90-242-2274400/4303: fax: +90-242-310 6306.

E-mail address: fatihguven@akdeniz.edu.tr (F. Güven).

3222

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
sürtünme katsayısı için tavsiye edilen değerler μ´=μ=0,15 olarak hesaba dâhil edildiğinde tork katsayısı, k 0 ,
cıvata çapından bağımsız olarak 0,2 değerini almaktadır [3]. Denklem (1)’in k 0 kullanılarak yeniden
düzenlemesiyle Denklem (2) elde edilmektedir.

T A = Fon ⋅ d ⋅ k 0

(2)

Tork katsayısı, k 0 , sıkılan parçaların yüzey pürüzlülüğü değerlerinden bağımsız olarak verilmektedir. Ancak
yapılan deneylerde farklı yüzey pürüzlülüğü değerlerine sahip cıvata bağlantılarında sıkma torku, T A , ile elde
edilen ön gerilme kuvveti, F on , arasındaki ilişkiyi tanımlamada, sabit bir tork katsayısı kullanımının yetersiz
olduğu görülmüştür.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
2.1. Materyal
Deneylerde 8.8 kalitede M8 ve M10 cıvatalar ve su jetinde Şekil 1’de görülen ölçülerde kesilen Ç1050
malzemeden mamul parçalar kullanılmıştır. Farklı yüzey pürüzlülük değerlerini elde etmek için sac kesim
parçaların temas yüzeylerine, bitirme işlemi olarak frezeleme veya taşlama işlemleri uygulanmıştır. Cıvata
parçaları doğru ölçüm yapılabilmesi için baş kısmındaki marka ve kalite izleri ile uç kısmındaki imalatından
kaynaklanan kavisler hassas tornalama işlemi yapılarak düzleştirilmiştir. Kullanılan cıvataların boyu 45 mm
olup sıkılan parçaların kalınlığı 10 mm’dir.
Tablo 1’de deneylerde kullanılan cıvata bağlantılarına ilişkin teknik özellikler yer almaktadır.
Tablo 1. Cıvata bağlantına ilişkin özellikler
Bağlantı no.

Kullanılan
Cıvata

Cıvata adımı,
p

Delik
dB

çapı,

1

M8

1,25

8,4

36,6

2

M10

1,5

10,5

58,0

Cıvata kesiti,
AS

Şekil 1. Deneylerde kullanılan flanş ölçüleri

2.2. Deneylerin Uygulanması
Deneyde kullanılan parçaların temas yüzeylerinde yüzey pürüzlülüğü ölçümü yapılmıştır. İki parça bir cıvata
ile rondela kullanılmadan birleştirilmiştir. Cıvataların boyları, ön gerilme kuvveti uygulanmadan önce
ultrasonik cıvata ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. Torkmetre aracılığı deney torkları uygulandıktan sonra
cıvataların boyları tekrar ölçülerek boydaki değişim tespit edilmiştir. Cıvata ölçüm cihazı cıvata boyutları
kullanarak verilen ön gerilmeyi hesaplamaktadır. Cıvata ölçüm cihazında çelik cıvatalarla uyumlu olan ¼’’ 5
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Mhz ölçüm probu kullanılmıştır [4]. Cıvatada uzama, ΔL, ile ön gerilme kuvveti, F on , arasındaki ilişki Hook
kanununa göre Denklem (1)’de verilmiştir.

Fon =

∆L ⋅ As ⋅ E
L

(3)

Burada cıvataların elastisite modülü, E, 210 MPa olarak hesaplamada kullanılmıştır.
Deneyler iki farklı pürüzlülük değeri için 5’er kez tekrarlanmıştır.

3. BULGULAR
Uygulanan tork değerine karşılık gelen ön gerilme değerleri ölçülmüştür. Ölçüm değerlerinin ortalamaları
Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Uygulanan tork değerlerine karşılık ölçülen ön gerilme kuvveti değerleri
Taşlanmış yüzey (Rz=4 μm )

Frezelenmiş yüzey (Rz=9 μm )

Cıvata

Tork [Nm]

Öngerilme [N]

Tork [Nm]

Öngerilme [N]

M8

20

38911

5

7315

M8

25

47566

10

12535

M8

30

65108

15

16347

M10

40

62188

25

20288

M10

50

81850

30

29510

M10

60

113900

35

38967

Tablo 2’de verilen değerler kullanılarak Denklem (2) yardımıyla k 0 değerleri yeniden hesaplanmıştır. Elde
edilen değerler Şekil 2’de görülmektedir. Burada taşlanmış yüzeyler için pürüzlülük değeri Rz=4 μm ve
frezelenmiş yüzeyler için pürüzlülük değeri Rz=9 μm ’dir.

Taşlanmış
Frezelenmiş
Tork Katsayısı, k0











Cıvata Bağlantısı

Şekil 2. Yüzey pürüzlülüğüne bağlı tork katsayısı.
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Şekil 2’de görüldüğü gibi yüzey pürüzlerinin artması sonucu k 0 değeri yükselmiştir. Tork katsayısının artması
sıkma veriminin düşük olduğu anlamı taşımaktadır. Elde edilen k 0 değerleri literatürde tanımlanan değerin
çok altındadır. Tork katsayısının düşük çıkması, uygulanan tork değerine karşın tahmin edilenden daha fazla
öngerilme elde edildiği anlamına gelmektedir. Akma sınırına göre seçilen cıvatanın hasarı ile
sonuçlanabilecek olan bu durumun hesaplamada dikkate alınması gerekmektedir. Sıkma torku uygulanırken
bir iş yapılmaktadır. Burada yapılan işin bir kısmı sürtünmeyi yenmeye harcanırken bir kısmı da yüzey
pürüzlerinin ezilmesine sebep olmaktadır. Yüzey pürüzlülüğü değeri artıkça ezilme miktarı artmaktadır. Bu
artış yüzey pürüzlerinin plastik deformasyonundan kaynaklandığı için kayıp olarak değerlendirilmektedir.
Literatürde tork katsayısı için verilen k 0 =0,20 değeri ancak deneylerde kullanılanlardan çok daha fazla yüzey
pürüzlülüğüne sahip bağlantılar için geçerli olabilir. Bundan dolayı Denklem (2)’ye bir düzeltme katsayısı
daha eklenmesi uygun olacaktır. Yüzey pürüzlülüğü kayıplarını ifade eden bu katsayı, k p , olarak hesaplamaya
dâhil edilirse sıkma torku ile ön gerilme kuvveti arasındaki ilişkiyi veren ifade Denklem (5)’teki halini alır.

T A =k p ⋅k 0 ⋅ Fon ⋅ d

(5)

Farklı yüzey pürüzlülüğü değerleri için deneyler tekrarlanarak pürüzlülük katsayısı, k p , için değerler elde
edilebilir. Örnek olarak k 0 .k p değerinin 0,06 olduğu taşlanmış numuneler için yapılan deneylerde, k 0 değeri
için literatürde verilen değerin kullanılması durumunda k p =0,3 değeri elde edilmektedir. Pürüzlülük katsayısı,
k p , yüzey pürüzlülüğü arttıkça daha büyük değerler alacaktır.

4. SONUÇ
Yapılan deneyler ve değerlendirmeler sonucunda cıvata bağlantılarında sıkma torku ile ön gerilme kuvveti
arasındaki ilişkiyi tanımlayan tork katsayısının farklı yüzey pürüzlülüğüne sahip bağlantılar için doğru
sonuçlar vermediği görülmüştür. Literatürde bu ilişkiyi tanımlayan tork katsayısı, k 0 , sadece cıvata
bağlantısının boyutlarını dikkate almaktadır. Cıvataya verilen ön gerilme kuvvetinin hesaplanan değerden
daha büyük olduğu durumlar ortaya çıkabilmektedir. Cıvata bağlantılarının emniyeti açısından yüzey
pürüzlülüğü değerlerini dikkate alan bir katsayıya ihtiyaç duyulmuştur. Yüzey pürüzlülüğü katsayısı, k p ,
olarak tanımlanan bu değerin hesaplamalara dahil edilmesi için sıkma torku ve ön gerilme kuvveti arasındaki
bağıntıyı veren ifadede bir düzeltme önerilmiştir. Böylece daha emniyetli bağlantılar elde edilebilecektir.
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Abstract
Moving Target Traveling Salesman Problem (MTTSP) is an NP-Difficult problem type in which nodes
move in constant velocity over time. There are many applications areas of the problem such as military
operations, marine surveillance problems and scheduling of robotic systems. With the developments in
modern warfare technologies, it is thought that the interest towards this problem will increase. In this
study, the MTTSP was examined in terms of the time window and it is assumed that the targets can be
found in the system within the specified time interval. For solving the problem, a solution approach based
on simulated annealing is proposed. With this methodology, it has been tried to determine a tour route
where all targets are destroyed within minimum time through aerial operations. The proposed approach
has been tested on various problems. As a result, it has been found that the proposed methodology
successfully neutralizes the targets within a reasonable time.
Keywords: Moving Target Traveling Salesman Problem, Simulated Annealing, Heuristic Algorithms,
Military Operations.

1. INTRODUCTION
With the developments in the defense and software industries, countries are beginning to form unmanned
armies, with the aim of fighting terrorist elements in an effective manner. The armed unmanned aerial
vehicles are one of the most important assets of these armies and are used effectively in the tracking and
destruction of moving marine and land targets. In this study, the Moving Target Traveling Salesman Problem
(MTTSP), which covers the problems of tracking and destroying all moving targets, especially the routing of
unmanned aerial vehicles, is discussed in terms of time window. In MTTSP, it is aimed to determine the
destruction loop of a pursuer from the origin point with v velocity which will destroy n number of targets
moving at constant velocity and angles within the minimum amount of time and return to its origin position.
Time window means that the targets can enter and exit the system in different time slots, thus the number of
targets can be changed any time.
Military operations, space applications, marine surveillance activities, security camera routing and scheduling
of robotic systems constitute the main application areas of the problem, and the problem can be examined
under various topics in the literature.
Helvig et al. have made the first study which revealed the basic assumptions of the problem. In their study,
they have investigated the problem in terms of the pursuer that moves over an x coordinate plane which
resupplies and also the existence of multiple pursuers and they have developed solution methodologies for the
specified problems. [1] Fügenschuh et al., in their work, have developed an integer mathematical model that
*

Corresponding author. Tel.: +90-424-237 0000/5647

E-mail address: ukbeusameucar@gmail.com (U. Ü. UÇAR)

3226

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
deals with multi-pursuer, multi-target MTTSP and in which time is handled as discrete for solution of the
problem. [2] Stieber et al. have examined the multi-weapon, multi-target assignment problem and have
proposed a mathematical model in which the time is assumed to be discrete for the solution of the problem.
They have tested the model on various scenarios, comparing with three different heuristic algorithms, and
considered the state of energy consumption within the model. [3] Stieber and Fügenschuh have examined the
MTTSP in terms of the time window and tried to determine the minimum course rotation for which all targets
were destroyed. [4]
Jiang et al., in their studies, tried to solve the single-pursuer, multi-target MTTSP with genetic algorithm and
used maintenance and repair mechanisms with different crossover and mutation operators to improve the
quality of the algorithm. [5] Jindal et al. have studied the MTTSP with one pursuer and n number of targets,
under the assumption that the pursuer has to return to its origin after the destruction of two targets. In the
heuristic algorithm they proposed for the problem, the targets were prioritized and they tried to determine the
minimum lap course in the objective function. [6]. Englot et al. have addressed the single-pursuer, multitarget MTTSP and have solved the problem of destruction of multiple targets with the unmanned aerial
vehicle in the implementation study with two different heuristic algorithms. [7] Jindal et al. have inspected
the MTTSP from two different angles, under the constraint of resupply, according to the motion states of the
targets and proposed two different heuristic algorithms to solve the problems. [8] Khosravi et al. have
addressed the problem in which target orbits are unknown beforehand and that there are some obstacles and
enemy forces in the field of duty, and they have proposed an intuitive algorithm for solving the problem. [9]
Hammar and Nilsson have addressed fixed velocity and angle points within the Travelling Salesman Problem
and have proposed some theorems about the complexity of the problem. [10] In their work, Zhou et al. have
addressed the dynamic GSP where city locations change over time with respect to the Gaussian distribution
and have proposed DIOEA (Dynamic Inver-Over Evolutionary Algorithm) to find a minimum time for one
lap [11]
Choubey has tried to solve the MTTSP with the genetic algorithm and tested the effectiveness of the proposed
algorithm by comparing it with greedy heuristics on various scenarios. As a result, he states that the genetic
algorithm produces better results than the other algorithms. [12] Lee et al. attempted to solve the gun-target
assignment problem with immunity-based ant colony optimization method and tested the effectiveness of the
algorithm with a simulation study. [13] Pushkarini and Bullo assumed that targets are distributed randomly
within a r radius circle according to the Poisson distribution, and intended to destroy the targets without going
out of the circle. They proposed heuristic algorithms to solve the problem and they stated that Captured
Nearest Neighbor heuristic produces better results than other algorithms. [14] Bengt, classified various
versions of Kinetic TSP problem according to them belonging to either P or NP class. [15] Knapp and Rothe
examined the weapon-target assignment problem in which external attacks were neutralized by laser weapons
and developed a solution approach based on the simulation method for solving the problem. [16] In addition,
the studies in the relevant literature are presented in Table 1.
Table 1. Studies about car in the literature
Author
Information

Index

Year

Application field

Solution Method

Bourjolly et al..
Blough et al.

[17]
[18]

2006
2016

Space Applications
Space Applications

Mei et al.
Groba et al.
Mercer et al..
Killby et al.
Marlov et al.

[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

2015
2015
2008
2007
2007

Space Applications
Marine Applications
Marine Applications
Marine Applications
Marine Applications

Fang et al..
Cross et al.
Shuttleworth et al.
Bimbo and Pernici
Bimbo and Pernici
Ilavarasi and Joseph
Asahiro and ark.
Asahiro and ark.
Chalasani and ark.
Papadakos and ark.

[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]

2013
2007
2008
2005
2005
2014
2004
2008
1996
2011

Marine Applications
Marine Applications
Marine Applications
Security-Surveillance Activities
Security-Surveillance Activities
Scheduling of Robotic Systems
Scheduling of Robotic Systems
Scheduling of Robotic Systems
Scheduling of Robotic Systems
Risky GSP

Tabu Alg. and Heuristic Alg.
Genetic Algorithm and Sequential Meeting Point
Method
Heuristic Alg.
Genetic Algorithm, Nearest Neighbor Search Algorithm
Genetic Algorithm
Genetic Algorithm
NN, “2-opt”, “2-opt stationary ships”, “2-opt jumping
ships” heuristics
CASS Alg.
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Mathematical Modelling and Heuristic Algorithms
Optimal Solution Methodology
Monte Carlo Simulation
Heuristic Alg.
2-factor approach algorithm
Approach Algorithm
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In this study, MTTSP-TW was investigated in terms of continuous time and a solution approach based on
simulated annealing algorithm was used to solve the problem. it is believed that the proposed solution
approach has been used for the first time for the scope of MTTSP-TW. In the second part of the study, the
characteristics of the problem discussed were expressed and in the third part, the solution methodology of the
solution of the problem was presented. In the fourth part, the application work was analyzed in detail, and in
the fifth part, predictions were made regarding the end result and future studies.

2. MOVING TARGET MULTIPLE TRAVELING SALESMEN PROBLEM WITH TIME
WINDOW
Moving Target Multiple Traveling Salesmen Problem with Time Window; S= {s 1 , s 2 ,…,s n } as a set of
targets. These targets shall have "en i " system entry time, "ex i " exit times from the system, "pi" starting
positions, "an i " angles and "vt i " velocities. Also included is a pursuer in the system at t=0 moment, at the
origin point, with “v p ” velocity. Within this system, the problem to determine the shortest route for the
pursuer, starting from the origin point, to destroy all the specified targets within the given time windows and
return to the origin point within the shortest amount of time is expressed as MTTSP-TW. The problem was
first addressed by Stieber et al. [4] The basic structure of the problem is expressed in figure 1.

9
8
2

Target indicators

0

1 – Red arrow

5

2 – Orange arrow
3 – Purple arrow
0

1

7

3

4 – Green arrow
5 – Brown arrow

15

Fig. 1. MTTSP-TW

When we look at Figure 1, we see that there are five targets and one pursuer. Here, each target is indicated by
a colored arrow, and at the beginning and at the end of the arrows are the time at which the targets will be
found in the system is indicated. The route followed by the Pursuer is indicated by discrete arrows. When we
look at it, we see that pursuer follows the route 0-3-4-1-2-5-0, destructs all targets within the relevant time
windows, and returns to the starting point.
The problem has a wide range of application areas such as search and rescue activities, scheduling of robotics
systems, routing of satellite vehicles and especially military operations. Another area of application of the
problem is the ability to perform screening activities in large duty areas such as seas and oceans and to
intervene with a fast response in any case.
Figure 2 gives an example of the daily use of unmanned aerial systems. This example was taken from a visual
of Stanford Intelligent Systems Laboratory (SISL), from a small unmanned aerial system (SUAS) regarding a
traffic management problem under 400 meters. As can be seen from this picture, unmanned aerial vehicles are
thought to be used in many jobs in daily life, especially in search and rescue and surveillance activities.
Efficient routing of these vehicles without any conflict with each other is one of the important problems.
A major factor that makes it harder to solve the problem is the targets being in motion in the system and the
change of target numbers at any t time. In addition to these, the problem becomes quite complicated with the
addition of minimum time, minimum distance and so on. In Part 3 of the study, an intuitive algorithm is
proposed for solving the problem mentioned above and the effectiveness of the algorithm is tested on various
scenarios.
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Fig. 2. MTTSP-TW [34]

3. METHOD
Simulated annealing was developed in 1983 by Kirckpatrik et al. is a stochastic search method through
physical annealing of solid material. Algorithm is iterative and various motion mechanisms are used to
improve the quality of the solution. While movements that increase the quality of the solution are considered
the initial solution in the next step, movements that do not improve the solution are accepted as certain
percentages in order to prevent them to hamper local optimal. Boltzmann probability (
) is used
for the probability of a bad solution. [35] Simulated annealing is a highly referred solution method because of
its ability to use information and good search methods, for the solution of any big problem. Simulated
annealing algorithm is used to solve this problem because it guarantees that it finds the optimal statistically in
this study, that it can handle continuous optimization problems and that it can be used under various cost
functions and constraints of these costs. The steps of the proposed algorithm are described in Table 2. In
Chapter 4, the effectiveness of the solution algorithm is tested on various scenarios and the results are
analyzed in detail.

4. IMPLEMENTATION STUDY
In this section, the effectiveness of the proposed simulated annealing algorithm for MTTSP-TW is tested on
different scenarios. In the developed scenario, the target number varies between 5 and 15, and the target and
pursuer specifications in each scenario are different from each other. The following assumptions were made
for the related problem in the performed trials.
•

Targets and pursuer are moving in (x, y) coordinate plane.

•

The velocity and direction of the targets are fixed. These velocities and directions do not change
over time.

•

Each target has a certain period of time that it will spend on the system. When this time slot expires,
they abandon the system.

•

Pursuer's velocity is fixed and does not change over time.

•

The parameters of target and pursuer are known.

•

Target and pursuers (x, y) can move in four planes of the coordinate plane.

•

Pursuer should return to its starting point after destroying all the targets.

•

Pursuer has more velocity than all the targets.

•

Target velocities varies between 0 and 400 and pursuer velocities between 400 and 700.
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Tablo 2: Simulated Annealing algorithm developed for MTTSP-TW

S best, T best
While (processing time< stop time)
Create an initial solution that starts from the target with the earliest exit time, from the targets found at t moment
in the system
Set the starting temperature (T) to 1000 and the cooling rate (α) to 0.99.
S
S 0 , f(S)
f(S 0 )
S good
S 0 , f(S good )
f(S 0 )
S 0 , f(S best )
f(S 0 )
S best
T best
S 0 , f(T best )
f(S 0 )
While (temperature ≥ 1)
if (processing time < stop time)
With the swap mechanism, generate all the neighbor's solutions of S and choose the lowest-timed solution S '.
If S provides time window conditions
If f(S') ≤ f(T best )
S 0 ve f(T best )
f(S')
T best
end
end
∆
f(S') - f(S)
If ∆≤0
then S
S', pursuer, target positions and task time update.
else
u~ u(0,1)
if u < e(-∆/T) then
S
S', pursuer, target positions and task time update.
else
S
S'
end
end
if f(S') ≤ f(S good ) then f(S good )
f(S')
f(S good )
if f(S good ) ≤ f(S best ) then f(S best )
T = T*α
end
end

In this study, the trials were made using a computer with 4Gbs of Ram and a 3.2GHz CPU, running Visual
Studio version 11.0, with C# program, and the run time of the program has been determined as target count/5
minutes. The study results for Scenario 5 are analyzed in detail in Table 3, and the test results for all scenarios
are shown in Table 4. The results in Table 2 indicate the route of one pursuer for a 10 target system, and the
destruction times of the targets. In the table, it is understood that each target is tried to be destroyed within a
minimum amount of time within the specified time windows ([entry time, exit time]). Here, the minimum
time is the lowest result obtained by the algorithm within the specified run time (2 minutes).
Table 3: Scenario 5 test results
Tour

0

1

4

2

3

5

7

8

6

9

10

0

Destruction
Time

0

1,836

3,839

11,128

11,842

12,557

16,09

19,623

23,157

56,625

136,132

174,76

Entry Time

0

50

30

90

110

180

60

100

150

240

200

Exit Time

0

0

0

0

0

5

15

15

5

10

10

0

Coordinate-x

0

351

-142

-200

52

-303

-9

253

301

209

4

0

Coordinate-y

0

-194

82

-344

-46

-380

-100

4

-351

285

-362

0
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Table 4: Test Results
Scenario

Number of Target

CPU Time

Total Tour Time

Scenario 1

5

1 minute

9,04

Scenario 2

5

1 minute

13,29

Scenario 3

5

1 minute

27,22

Scenario 4

5

1 minute

14,95

Scenario 5

10

2 minute

174,76

Scenario 6

10

2 minute

14,01

Scenario 7

10

2 minute

55,02

Scenario 8

10

2 minute

30,79

Scenario 9

15

3 minute

3176,19

Scenario 10

15

3 minute

3259,71

Scenario 11

15

3 minute

120,61

Scenario 12

15

3 minute

37,21

Table 3 shows the results of the test run for the developed scenarios. There are 12 scenarios with target
numbers varying between 5 to 15 in the table, and they are run at the rate of target number/5 minutes. For
each scenario, the minimum lap times are expressed in the "total lap time" column. Moreover, it was
determined in the analysis that all the targets were destroyed within the specified time windows. Destruction
times and lap routes are given in Appendix-1.

5. CONCLUSION AND SUGGESTIONS
Together with the technological developments in the defense industry, countries have begun to create
unmanned armed forces. In this respect, they aim to be minimally affected by any terrorist and threat
elements with minimum loss and cause maximum loss to the enemy elements. One of the most important
elements in these armies is armed - unarmed unmanned aerial vehicles, and many of these threats are now
neutralized by these vehicles. Effective routing of unmanned aerial vehicles is of great importance both in
terms of cost and neutralizing of the threats. In this study, MTTSP with Time Window, which includes tasks
to intercept the targets with unmanned aerial vehicles or other aircrafts was tried to be tackled and a solution
methodology based on simulated annealing algorithm was used to solve the problem. It is aimed to create
minimum round trips where all targets are destroyed within the specified time intervals without escaping from
the system. Other than military operations, it is believed that the proposed solution can be applied in the
search and rescue operations to be carried out by aerial vehicles and naval surveillance activities as well as
the positioning and routing of satellites. It is also thought that the scheduling of robotic systems and the
routing of security camera systems will form other application areas for the problem.
The fact that the problem has a dynamic structure and the changing number of targets over time are the most
important factors that make the problem difficult to solve. It is considered that more efficient and more
flexible solutions can be obtained by different solution approaches in future studies. It is also anticipated that
the problem will be used in a wide range of applications with the addition of different constraints and
application areas along with the developments experienced in technology.
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ADDITIONAL -1: Target time interval
Scenario
Scenario -1
Scenario -2
Scenario -3
Scenario -4
Scenario -5
Scenario -6
Scenario -7
Scenario -8
Scenario -9
Scenario -10
Scenario -11
Scenario -12

Target time interval (target number, input time, output time)
(1,0,2), (2,1,6), (3,0,5), (4,2,9), (5,3,8)
(1,3,10), (2,1,4), (3,0,5), (4,2,7), (5,3,11)
(1,0,10), (2,3,25), (3,0,20), (4,1,35), (5,5,30)
(1,3,20), (2,1,25), (3,0,35), (4,2,30), (5,0,45)
(1,0,50), (2,0,90), (3,0,110), (4,0,30), (5,5,180), (6,5,150), (7,15,60), (8,15,100), (9,10,240), (10,10,200)
(1,1,12), (2,3,14), (3,2,13), (4,4,18), (5,5,20), (6,6,19), (7,0,25), (8,0,24), (9,0,39), (10,8,48)
(1,3,10), (2,0,12), (3,1,30), (4,0,15), (5,2,74), (6,4,24), (7,6,36), (8,5,65), (9,10,17), (10,0,87)
(1,0,10), (2,0,10), (3,0,10), (4,0,10), (5,0,10), (6,5,20), (7,5,20), (8,5,20), (9,5,20), (10,5,20)
(1,0,20), (2,0,20), (3,0,20), (4,0,20), (5,0,20), (6,5,40), (7,5,40), (8,5,40), (9,5,60), (10,5,40), (11,10,40),
(12,10,40), (13,10,40), (14,10,60), (15,10,40)
(1,4,20), (2,4,20), (3,4,20), (4,0,20), (5,0,10), (6,0,10), (7,0,10), (8,0,10), (9,8,30), (10,8,30), (11,8,30),
(12,8,30), (13,12,50), (14,12,50), (15,12,50)
(1,0,30), (2,0,30), (3,0,30), (4,0,30), (5,0,30), (6,15,90), (7,15,90), (8,15,90), (9,15,90), (10,15,90),
(11,5,60), (12,5,60), (13,5,60), (14,5,60), (15,5,60)
(1,0,30), (2,0,30), (3,0,30), (4,0,30), (5,0,30), (6,15,90), (7,15,90), (8,15,90), (9,15,90), (10,15,90),
(11,5,60), (12,5,60), (13,5,60), (14,5,60), (15,5,60)

ADDITIONAL -2: Tour
Scenario
Scenario -1
Scenario -2
Scenario -3
Scenario -4
Scenario -5
Scenario -6
Scenario -7
Scenario -8
Scenario -9
Scenario -10
Scenario -11
Scenario -12

Tour
0-1-3-4-2-5-0
0-3-2-4-1-5-0
0-3-1-2-5-4-0
0-5-3-1-2-4-0
0-1-4-2-3-5-7-8-6-9-10-0
0-8-7-9-1-3-2-4-6-5-10-0
0-2-4-3-1-6-7-9-8-5-10-0
0-3-1-5-2-4-8-9-10-6-7-0
0-5-4-3-2-13-10-9-1-7-6-15-14-8-12-11-0
0-8-7-5-4-6-3-2-1-13-11-12-9-15-14-10-0
0-15-14-12-11-13-7-8-6-9-10-5-4-3-1-2-0
0-1-4-5-2-3-15-14-13-8-6-9-7-12-10-11-0

ADDITIONAL -3 Target destruction times
Scenario
Scenario -1
Scenario -2
Scenario -3
Scenario -4
Scenario -5
Scenario -6
Scenario -7
Scenario -8
Scenario -9
Scenario -10
Scenario -11
Scenario -12

Target destruction times
0-0,873-3,195-5,365-5,706-7,615-9,04
0-1,073-2,901-4,098-6,371-10,393-13,29
0-0,297-2,366-8,423-12,753-24,262-27,22
0-1,209-2,705-4,476-5,224-8,743-14,95
0-1,836-3,839-11,128-11,842-12,557-16,09-19,623-23,157-56,625-136,132-174,76
0-0,263-0,646-1,546-2,678-4,215-5,928-7,555-9,145-11,592-13,0241-14,01
0-0,345-1,538-5,017-7,454-9,475-10,055-11,378-13,011-22,457-34,055-55,02
0-0,177-1,003-3,404-5,485-7,565-9,646-11,726-13,807-15,887-17,968-30,79
0-0,775-1,861-5,545-7,946-10,165-12,384-14,604-16,823-19,042-21,261-23,480-25,699-27,91930,138-32,357-3176,19
0-0,777-1,568-1,948-5,464-6,842-8,219-9,596-10,973-12,677-14,381-16,085-17,790-19,494-21,19822,903-3259,71
0-0,561-1,357-2,388-6,501-9,299-15,241-21,183-27,125-33,068-39,01-54,576-62,648-70,720-78,79286,865-120,61
0-0,527-2,273-3,765-5,608-7,141-8,674-10,207-11,741-15,284-20,163-26,295-28,081-29,867-31,65433,440-37,21
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2

Özet
Eğitim yapılarında, eğitimin verimliliği açısından konuşmanın anlaşılabilirliğinin sağlanması dolayısıyla
akustik konfor koşulları önemlidir. Üniversite gençleri, zamanlarının büyük bölümünü eğitim yapılarının
içinde geçirmektedirler. Bu nedenle, eğitim yapılarının akustik konfor koşullarının dikkate alınması, gün
geçtikçe önem kazanmaktadır.
Bu bağlamda çalışmada, eğitim yapıları özelinde Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde
(yeni İletişim Fakültesi) yer alan mimari tasarım stüdyosunun akustik konfor koşulları, Odeon (v 10.02)
simülasyon programı ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; reverberasyon süresi (T30), erken
sönümlenme süresi (EDT), konuşmanın iletim indeksi (STI), konuşmanın belirginliği (D50) ve ağırlıklı ses
basınç seviyesi (SPLA) parametreleri elde edilerek, analizi yapılmıştır.
Keywords: Eğitim yapıları, tasarım stüdyoları, akustik konfor, Odeon.

1. GİRİŞ
Mimarlık eğitiminde tasarımcının zamanını en çok geçirdiği, tasarım yöntem ve öğretilerinin en çok
konuşulduğu ortamlar, mimari tasarım stüdyolarıdır. Tasarım stüdyolarındaki yaparak öğrenme felsefesi
ışığında stüdyo eğitim sistemi, sürekli sözel ve görsel iletişime dayalı bilgi akışının olduğu bir olguya
dayanmaktadır. Bu olgu içinde, kullanıcıların memnuniyeti tasarım stüdyolarındaki fiziksel etkenlerin konfor
koşullarının sağlanmasına bağlıdır. Konuşmanın çok önemli olduğu mimari eğitimde, işitsel konforun etkisi
büyüktür. Dolayısıyla konuşmanın anlaşılabilirliğinin sağlanması, mimari tasarım stüdyolarındaki akustik
düzenlemelerde önemli bir parametredir [1].
Bu kapsamda çalışmanın amacı, içerdiği etkinlikler bakımından özgünlüğü olan mimari tasarım stüdyolarında
işitsel konfor koşullarının Odeon simülasyon programı ile modellenmesi, işitsel konforun oluşmasında
gürültü denetimi ve hacim akustiği parametrelerinin irdelenerek değerlendirilmesidir. Bu amaç
doğrultusunda, mimari tasarım stüdyo örneği olarak Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü’nde yaklaşık 20 yıldır eğitim verilen mimari tasarım stüdyolarının işitsel konfor
gereksinimleri analiz edilerek, değerlendirilmiştir.

*
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2. TASARIM STÜDYOSU PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
Çalışmada Bozok Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde (yeni İletişim Fakültesi) yer alan tasarım stüdyosunun
Odeon simülasyon programı ile performans değerlendirmesi yapılmıştır. Simülasyon çalışmasında; yaklaşık
198 m2 alana sahip tasarım stüdyosunda 8 alıcı ve 1 kaynak noktası belirlenmiştir (Resim 1).

Resim 1. Kaynak ve alıcı noktaları

Bu belirlemelere göre Odeon simülasyon programı ile reverberasyon süresi (T30), erken sönümlenme süresi
(EDT), konuşmanın iletim indeksi (STI), konuşmanın belirginliği (D50) ve ağırlıklı ses basınç seviyesi
(SPLA) parametreleri irdelenmiştir. Odeon simülasyon programında kullanılan malzemelerin ses yutma
katsayıları ise Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Kullanılan malzemelerin ses yutma katsayıları
Frekans (Hz)
63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

Tavan

63
0.01

125
0.01

250
0.01

500
0.01

2000
0.02

4000
0.02

8000
0.02

Döşeme

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.02

0.02

0.02

Duvar

Frekans (Hz)
1000
0.02
Frekans (Hz)

Frekans (Hz)
Kapı

Pencere

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

0.14

0.14

0.10

0.06

0.08

0.10

0.10

0.10

63
0.10

125
0.10

250
0.07

500
0.05

2000
0.02

4000
0.02

8000
0.02

Frekans (Hz)
1000
0.03
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Frekans (Hz)
Kürsü

Yazı
Tahtası

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

0.40

0.40

0.30

0.20

0.17

0.15

0.10

0.10

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

0.42

0.42

0.21

0.10

0.08

0.06

0.06

0.06

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

0.28

0.28

0.22

0.17

0.09

0.10

0.11

0.11

Frekans (Hz)

Frekans (Hz)
Masa

Resim 2. Tasarım stüdyosu fotoğrafları

2.1. Reverberasyon süresi
Kapalı bir hacim içerisinde, ses kaynağı kapatıldıktan sonra, ses basınç seviyesinin, 60 dB azalması veya
sönümlenmesi için geçen süre olarak tanımlanan reverberasyon süresi; hacim akustiği ve bir mekanın akustik
özelliklerini belirlemek için kullanılan önemli parametrelerden biridir [2,3].
Eğitim mekanlarında orta frekanslarda tavsiye edilen reverberasyon süresi değerleri 0,6-0,8 sn arasındadır
[4,5,6,7]. Tablo 2 ve Resim 3-4’te görüldüğü üzere; reverberasyon süresinin tavsiye edilen sınır değerlerin
üzerinde olduğu görülmektedir.
T30 (sn)
Min
Max
Aver.

63 Hz
1,60
1,71
1,64

125 Hz
1,64
1,77
1,69

Tablo 2. T30 - Reverberasyon süresi sonuçları
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
2,10
2,51
3,13
2,51
2,17
2,59
3,24
2,62
2,13
2,55
3,18
2,56

Resim 3. Reverberasyon süresi frekans dağılımı grafiği
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4000 Hz
1,72
1,78
1,75

8000 Hz
0,84
0,91
0,86
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Resim 4. T30 parametresinin dağılım grafiği

500 Hz
1000 Hz
Resim 5. 500 ve 1000 Hz T30 parametresinin dağılım grafiği

2.2. Erken Sönümlenme Süresi (EDT)
Kapalı bir hacim içerisinde, ses kaynağı kapatıldıktan sonra, ses basınç seviyesinin, 10 dB azalması ya da
sönümlenmesi için geçen sürenin, 6 ile çarpılması sonucunda elde edilmekte olup, ses basınç seviyesindeki
sönümlenmenin ilk evresini ifade etmektedir [3,8].
EDT üzerinde en etkili parametre reverberasyon süresidir ve reverberasyon süresi arttıkça EDT değeri de
artmaktadır. Yeterince homojen ses alanına sahip bir hacimde EDT değeri reverberasyon süresine bağlı olarak
hesaplanabilir [9]. EDT parametresinin; konuşma işlevli salonlarda reverberasyon süresine eşit veya küçük
olması istenmektedir [4].
Analiz sonuçlarına bakıldığında; EDT değerlerinin orta frekanslarda, reverberasyon süresi değerlerinden çok
az büyük olduğu gözlenmektedir (Tablo 3, Resim 6).
EDT (sn)
Min
Max
Aver.

63 Hz
1,55
1,86
1,74

Tablo 3. EDT-Erken sönümlenme süresi sonuçları
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
1,57
1,98
2,39
3,09
2,39
1,84
2,25
2,70
3,31
2,71
1,76
2,16
2,59
3,21
2,60

Resim 6. EDT parametresinin dağılım grafiği
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500 Hz
1000 Hz
Resim 7. 500 ve 1000 Hz EDT parametresinin dağılım grafiği

2.3. Konuşmanın Iletim Indeksi (STI)
Konuşmanın iletim indeksi (STI); konuşmanın iletim kanalı ile (by a speech transmission channel),
konuşmanın iletim niteliğine (transmission quality of speech) dayalı olarak, konuşmanın anlaşılabilirliğinin
ölçülmesine yönelik geliştirilmiş olan akustik parametredir [3,10].
Konuşmanın iletim indeksi (STI) değerleri ve anlaşılabilirlik aralığı Tablo 4’te verilmiştir. Söz konusu
tasarım stüdyosunun analiz (STI) sonuçlarına bakıldığında; 0,41 değerinin, kötü-yetersiz düzeyde olduğu ve
akustik konfor koşullarını sağlamadığı görülmektedir (Tablo 4).
Tablo 4. STI – Konuşmanın iletim indeksi değerleri aralığı [10]
Anlaşılabilirlik, kötü-yetersiz düzeyde (bad-poor)
0,30 - 0,45
Anlaşılabilirlik, yetersiz-orta düzeyde (poor-fair)
0,45 - 0,60
Anlaşılabilirlik, orta-iyi düzeyde (fair-good)
0,60 - 0,75
Anlaşılabilirlik, iyi-mükemmel düzeyde (good-excellent)
0,75 - 1,00

2.4. Konuşmanın Belirginliği (D50)
Konuşmanın belirginliği (D50), konuşmanın anlaşılabilirliğine (intelligibility quality of speech performances)
yönelik olarak geliştirilen hacim akustiği parametresidir. Konuşmanın anlaşılabilirliğinin yüksek olması için,
konuşmanın belirginliği (Definition, D50) parametresi değerinin; tüm frekanslarda, 0,50’nin üzerinde olması
önerilmektedir [3,11]. Simülasyon sonuçlarına bakıldığında sadece 8000 Hz de 0,50 değerinin uygun olduğu,
diğer frekanslarda uygun olmadığı tespit edilmiştir.
D50
Min
Max
Aver.

63 Hz
0,19
0,43
0,30

Tablo 6. D50 – Konuşmanın belirginliği parametresi sonuçları
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz
0,19
0,15
0,12
0,09
0,12
0,41
0,34
0,30
0,26
0,31
0,29
0,24
0,20
0,16
0,20

Resim 8. D50 parametresinin dağılım grafiği
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4000 Hz
0,18
0,41
0,28

8000 Hz
0,38
0,64
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500 Hz
1000 Hz
Resim 9. 500 ve 1000 Hz D50 parametresinin dağılım grafiği

2.5. Ağırlıklı Ses Basınç Seviyesi (SPLA)
Reverberasyon süresinin kısa olduğu sınıflarda, sınıfın arka oturma gruplarındaki ses basınç seviyesinin 50
dB civarında olması önerilmektedir [12].
Tablo 7-8 ve Resim 10-11’de görüldüğü gibi, ses basınç seviyesi değerlerinin uygun değerlerde olduğu
belirlenmiştir.
Tablo 7. SPLA – Ağırlıklı ses basınç seviyesi sonuçları
SPLA (dB)
64,3
Min
67,9
Max
66,4
Aver.
Tablo 8. SPL – Ses basınç seviyesi parametresi sonuçları
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
2000 Hz

SPL

63 Hz

4000 Hz

8000 Hz

Min

55,3

55,6

57,2

58,4

59,6

58,1

55,6

49,9

Max
Aver.

59,6

59,7

60,8

61,8

62,6

61,5

59,9

56,8

57,7

57,9

59,3

60,3

61,3

60,1

58,0

53,6

Resim 10. SPL parametresinin dağılım grafiği
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Resim 11. SPLA – Ağırlıklı ses basınç seviyesi parametresinin dağılım grafiği

3. SONUÇ
Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi mimari tasarım stüdyosunda, konuşma işlevi için
sağlanması gereken akustik konfor koşulları, hacim akustiğine yönelik olarak analiz edilmiş, ülkemizde
yürürlükte olan yönetmelik, ulusal/uluslararası standartlarda ve literatürde önerilen hacim akustiği
parametrelerine göre değerlendirilmiş ve analiz sonuçları Tablo 9’da verilmiştir.
Simülasyon programı değerlendirmesinde; ağırlıklı ses basınç seviyesi (SPLA) parametresinin uygun
değerlerde olduğu, diğer reverberasyon süresi (T30), erken sönümlenme süresi (EDT), konuşmanın iletim
indeksi (STI) ve konuşmanın belirginliği (D50) parametrelerinin uygun değerlerde olmadığı tespit edilmiştir.
Odeon simülasyon programı ile belirlenen reverberasyon süresi sonuçlarına göre; tasarım stüdyolarında
frekans bazında, düzgün bir dağılım olmadığı gözlenmektedir. Eğitim yapıları özelinde tasarım stüdyoları için
konuşmanın anlaşılabilirliğini de etkileyen reverberasyon süresinin 2,86 sn ile uygun değerler (0,6-0,8 sn)
içinde olmadığı, tasarım stüdyolarında yankılanmanın fazla olduğu belirlenmiştir. Bu durumu stüdyodaki
yansıtıcı yüzeylerin fazla, yutucu yüzeylerin ise az olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Tasarım
stüdyosu içerisinde yer alan pencerelerde kullanılan perdelerin kalınlaştırılması, arka duvarda ve tavanda
uygun yerlerde akustik koşulları sağlayacak oranda ses yutucu malzemelerin kullanılması önerilmektedir.
Reverberasyon süresi arttıkça EDT değeri de artmaktadır. EDT parametresinin uygun olmaması, ayrıca
stüdyonun homojen bir ses alanına sahip olmadığını ve kullanılan yüzey malzemelerinin uygun seçilmediğini
göstermektedir.
Yapılan analiz sonunda uygun olmadığı görülen konuşmanın iletim indeksi (STI) ve konuşmanın belirginliği
(D50) parametrelerinin sınıflarda yansıtıcı yüzeylerin azaltılması ve uygun yerlerde yutucu yüzeylerin
tasarlanması ile uygun değerlere çıkabileceği öngörülmektedir.
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Tablo 9. Değerlendirme sonuçları
Hacim Akustiği
Parametreleri

Optimum Değerler

Analiz Sonuçları

Değerlendirme

T30.mid
Reverberasyon Süresi, sn
(Reverberation Time)

0,6 ≤ T30,mid ≤ 0,8
(500 Hz - 1000 Hz)
[6]

2,86

UYGUN DEĞİL

EDT
Erken Sönümlenme Süresi,
sn (Early Decay Time)

EDT < T30,mid
(500 Hz - 1000 Hz)
[6]

2,9

UYGUN DEĞİL

∆SPL
Ses Basınç Seviyesi Farkı,
dB (Sound Pressure Level)

∆SPL < 10 dB
[6]

3,1

UYGUN

STI
Konuşmanın İletim İndeksi
(Speech Transmission
Index)

0,60 < İYİ < 0,75
[10]

0,41

UYGUN DEĞİL

D50
Konuşmanın Belirginliği
(Definition)

D50 > 0,50
tüm frekanslarda
[6,11]

125Hz

0,29

UYGUN DEĞİL

250Hz

0,24

UYGUN DEĞİL

500Hz

0,20

UYGUN DEĞİL

1000Hz

0,16

UYGUN DEĞİL

2000Hz

0,20

UYGUN DEĞİL

4000Hz

0,28

UYGUN DEĞİL

8000Hz

0,50

UYGUN
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Abstract
Flotation is one of the most common methods in the processing of metallic and non-metallic ores.
Additionally, it is an effective way of separating particles and oil from wastewater. Thus, it is commonly
used in environmental, materials and mining engineering. In recent years, it has found applications in
civil engineering in the flotation of water.
Aeration of waters can be conducted in various ways. The aeration conducted with high-head gated
conduits is a special example of this. High-speed flow in closed conduit involves air-water mixture flow.
The airflow results from the sub atmospheric pressure downstream from the gate. The air entrained by
the high-speed flow is supplied by the air intake pipe. The air entrained into the flow in the form of a
large number of bubbles accelerates oxygen transfer and hence aeration efficiency. The amount of the air
bubbles is one of the most significant parameters affecting the performance of flotation cells.
In the newly designed flotation cell, the aim was to provide airflow into the system by integrating the
high-head gated conduit used in the aeration of waters into flotation cell. In order to case this study,
flotation system of a new design was developed in pilot scale. The experimental results indicated that high
Froude numbers, almost maximum aeration efficiency occurred. As a result of the aeration and flotation
cells supported by high-head gated conduit, which we designed can be seen as an alternative to the
conventional aeration and flotation systems.
Keywords: Environmental Hydraulics, Aeration, Flotation, Froude Number, Konduit

1. INTRODUCTION
Fiziksel olarak oksijenin atmosferden alınarak yeniden suya kazandırılması işlemine havalandırma adı verilir.
Bu işlem de amaç oksijence zayıf sulara oksijen transfer edilmesi veya bu gazların sulardan
uzaklaştırılmasıdır. Günümüzde inşaat mühendisliği prensipleri kullanılarak tasarlanan hidrolik yapılar ile
havalandırma işlemi yapılmaktadır. [1] Bu sayede atmosferdeki oksijenin suya bir nevi enjekte edilmesi
mümkün olmakta ve bu işlem yapılırken ikinci bir enerji harcanmamaktadır.
Flotasyon, ince katı tanelerin sıvı içerisine havalandırma yöntemi ile sağlanacak hava veya gaz kabarcıklarına
tutunarak sıvı yüzeyine taşınması işlemi olarak tarif edilebilir. Flotasyonda hava kabarcığı miktarı, hava
kabarcığı boyutu, hava kabarcıklarının flotasyon hücresi içerisindeki dağılımı flotasyon verimini etkileyen en
önemli parametrelerdir. [2]
Bu çalışma kapsamında hidrolik mühendisliğinde konduitler ile yapılan havalandırma işlemi ve malzeme
mühendisliğinin temel konularından biri olan flotasyon işlemi entegreli olarak çalıştırılmıştır. Diğer flotasyon
hücresi yöntemlerine alternatif olarak gösterilebilecek yöntemde; yüksek basınçlı ve kapaklı konduit ile
flotasyon hücresi birleştirilerek yapılan bu yeni sistem üzerinde bir takım deneysel ve gözlemsel çalışmalar
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yapılmıştır. Bu amaçla yapılan deneysel çalışmalar Fırat Üniversitesi Hidrolik Laboratuvarında
yürütülmüştür.
Disiplinler arası çalışılan bu sistemde konduit kullanılarak iki fazlı (hava/su) yüksek basınçlı akım
oluşturulmaktadır. Oluşturulan iki fazlı akım sistemi ile değişik parametreler altında atmosferden çekilen
hava, kabarcıklar halinde su ile karıştırılmış ve flotasyon hücresine transferi sağlanmıştır. Hücre içerisine
yüksek basınçla ve bol miktarda giren hava kabarcıklarının özellikle flotasyon verimini yüksek düzeyde
etkilediği görülmüştür.[2]
Yapılan çalışmalarda, daralmalı konduitler ile desteklenmiş flotasyon kolonlarında havalandırma performansı
için önemli olan işletim parametreleri tanımlanmış, buna bağlı olarak farklı konduit daralmaları, farklı debi
değerleri, farklı konduit boyları, farklı saplanma açıları için, geri devirli sistemlerde havalandırma
performansları tespit edilmiştir. Geliştirilen bu sistem “Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri”
(FÜBAP) tarafından desteklenmiştir.
1.1 Havalandırma Amaçlı Kullanılan Hidrolik Yapılar
Hidrolik yapıların bir kısmı havalandırma amacıyla da kullanılmaktadır. Bu yapılar iki bölüme ayrılır. Bunlar;
serbest yüzeyli ve basınçlı akım sistemleridir.
Serbest yüzeyli akımlar, sadece atmosfer basıncının sıvı yüzeyine temas ettiği akımlardır. Nehirler, kanal ve
kapalı yatakları tümüyle doldurmayan akımlar bu akım türünün örnekleri olarak gösterilebilir. Serbest yüzeyli
konduitler, savak ve basamaklı kaskat örnekleri serbest yüzeyli hidrolik yapılar arasında yer almaktadır.
Atmosfer basıncının sıvı yüzeyine etki etmediği yani serbest yüzeyin olmadığı ve kesiti tümüyle doldurmuş
olan akımlar ise basınçlı akım olarak tanımlanmaktadır. Bu tür akımların olduğu hidrolik yapılarda, yapının
herhangi bir yerinde oluşacak bir delik yapının içinde bulundurduğu suyu basınçlı bir şekilde dışarıya
çıkaracaktır. Basınçlı akımlara birçok yapıda rastlanılmaktadır. Borular, kuyular, galeri ve tüneller bu yapılara
örnektir. Basınçlı akım sistemleri suların havalandırılmasında da kullanılmaktadır. Bu sistemlere örnek
olarak; basınçlı konduit, su jeti, venturi ve nozzle gösterilebilir. [3]
1.2 Konduitler
Kapaklı konduitler, basınçlı akım şartlarında türbülans ve hidrolik sıçrama sonucunda havanın suya
karışmasına imkan verir. Pompa aracılığıyla suyun basınç değeri yükseltilerek su akımına hava girişi sağlanır.
Kapak mansap kısmındaki su hızlı bir şekilde savaklanma sonucunda, düşük basınç nedeniyle o noktada bir
vakumlanmaya neden olur. Bu düşük basıncın etkisi ile dışardan alınan hava, kabarcıklar şeklinde suya
karıştırılır (Fig.1) [1].

Fig 1. Kapaklı konduit mansabında iki fazlı akım [1].

1.3 Flotasyon Kavramı
Flotasyon minerallerin yüzey özellik farkından yararlanarak geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu yöntem ince ve
katı taneleri sıvı içinde oluşturulan hava veya gaz kabarcıklarından tutunarak sıvı yüzeyine taşımaya ve
oradan toplamaya dayanan bir cevher zenginleştirme ve arıtma yöntemidir [4,5].
Taneciklerin yoğunluklarından ziyade yüzey özellikleri flotasyon yönteminde etkili olmaktadır. Özgül ağırlığı
suyun özgül ağırlığından büyük olan taneciklerin su yüzeyine çıkabilmeleri, tanelerin yüzey geriliminin etkisi
ile sağlanmaktadır.
Kısacası flotasyon, hava kabarcıklarına yapışan hidrofob taneciklerin meydana gelen köpük ile beraber pülp
yüzeyi üzerine taşınması; kabarcıklara tutunmayan hidrofil taneciklerin ise özellikle yerçekimi gibi
kuvvetlerin de tesiri ile çökelmesine dayanmaktadır.
Flotasyon yönteminin fazlasıyla uygulandığı sektörler öncelikle madencilik ve çevre mühendisliğidir.
Flotasyon yöntemi, maden mühendisliğinde bilinen ve uygulanan cevher zenginleştirme tekniklerinin
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başındadır. Çevre mühendisliğinde de bu yönteme fazlasıyla başvurulmaktadır. Özellikle atık su arıtım
işlemlerinde flotasyon tekniğinden yararlanılmaktadır. Flotasyon yöntemi, önceleri cevher zenginleştirme
işlemleri için geliştirilmiş olup günümüzde çok daha yaygın bir uygulama sahasına sahiptir. Mineral
endüstrisi dışında flotasyon geri dönüşüm atık kâğıtlarından mürekkep giderme [6,9], kolloidal atık suların
temizlenmesi [7,8], zirai amaçlı olarak toprağın iyileştirilmesi [10], plastik malzemelerin geri dönüşümü [79], fotoğraf çözeltilerinden gümüşün kazanılması, tohumların flotasyonla ayrılması, lavvar atık sularının
temizlenmesi [10] gibi birtakım endüstriyel işlemlerde bazen temel işlem bazen de yardımcı işlem olarak
uygulanmaktadır.

2. MATERIALS AND METHODS
Bu çalışmada flotasyon kolonunda oluşturulmak istenen hava kabarcıklarının en optimum hangi koşullarda
oluşturulabileceğinin belirlenmesine yönelik deneysel çalışmalar yapabilmek amacıyla Fırat Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği Hidrolik Laboratuvarında Fig. 2'de genel görünüşü verilen pilot ölçekli flotasyon
üniteleri kurulmuştur. Flotasyonda hava kabarcığı üretimi kurulan flotasyon makinesinin tipine bağlı olarak
çeşitli şekillerde olabilmektedir. Bu konu üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda flotasyonu en çok
etkileyecek olan hava kabarcıkları üzerinde durulmuş, Fig. 3 de görünüşü verilen farklı daralmalara sahip
yüksek basınçlı daralan konduitler flotasyon kolonuna değişik parametreler altında entegre edilmiş ve elde
edilen bulgular incelenmiştir.

Fig. 2 Deney Seti

Flotasyon kolonunda oluşturulacak hava kabarcığı miktarının daha detaylı incelenebilmesi için 0,92m çapta
1,5m yükseklikte bir deney düzeneği imal edilmiştir. Kolon çapı, içerisinde kabarcık oluşturulmak istenen
sıvı miktarları (1 ton) dikkate alınarak belirlenmiştir. Her deney düzeneğinde oluşturulmak istenen hava
kabarcıklarının fiziksel özelliklerinin ve bu kabarcıkların izlediği yolların gözlemlenebilmesi için kolonda o
kolon çapının 1/4'i oranında açıklık kolon boyunca bırakılmış olup bu açıklık 10mm temperli şeffaf cam ile
geçilmiştir. Flotasyon kolonuna kolon tabanında itibaren 0,75m yükseklide 30, 45 ve 60 derece açılarla
saplanan üç ayrı bağlantı bulunmaktadır. Ayrıca flotasyon kolonu atık tahliyesinin yapılabilmesi amacıyla
laboratuvar tabanından 50cm yükseklikte olacak şekilde kolonlara kaynatılmış üç adet U profil ayakları
üzerinde durmaktadır.

Fig. 3 Yüksek Basınçlı Farklı Daralan Konduit Enkesitleri
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İhtiyaç duyulan su şehir şebekesinden temin edilmiştir. Flotasyon kolonu için saplanma açısı merkezi baz
alınarak 50 cm batık olan su seviyesinde çalışılmıştır. Sistemde debi, bir elektromanyetik debimetre
kullanılarak belirlenmektedir. Vana yardımı ile ayarlanan farklı debi miktarlarında; hava kabarcık miktarı ve
oluşturulan hava kabarcık tabakası fotoğraflama yöntemiyle, konduitten çekilen hava hızı iste bir anemometre
ile ölçülüp tablodaki yerlerine kaydedilmektedir.
Deney düzeneği amaca uygun ölçümlerin yapılabilmesi için ölçüm aletleri ile teçhiz edilmiştir. Bu ölçümler
ve kullanılan aletler aşağıda açıklanmıştır.
a)

Hava kabarcığı miktarı ölçümleri

Bilgisayar destekli fotoğraflama yöntemiyle ile yapılmıştır.
b) Debi ölçümleri
Krohne marka bir elektromanyetik debimetre yardımı ile yapılmıştır (Fig. 4). Deneylerde kullanılan her bir
debi değeri için farklı su hızları hesaplanmıştır. Hesaplanan bu hızlar kullanılarak her bir debi değerine ait
froude sayıları bulunmuştur. Hesaplamalar için aşağıdaki bağıntılar kullanılmıştır.

Fig. 4 Krohne marka elektromanyetik debimetre

Hesaplamalarda Froude sayısı kullanılmıştır. Verilen formülde (V) su hızı, (y e ) etkili derinlik ve (g)
yerçekimi ivmesidir.

Fr =
c)

V
(1)

g ye

Sisteme çekilen hava hızı ölçümleri

Tedrici daralan konduit kapağından hemen sonra açılan delikten anemometre vasıtasıyla hız ölçüleri
okunmuştur (Fig. 5) Laboratuvardaki pompa gücüne bağlı olarak tesbit edilen maksimum debi değerine göre
0.005 m3/sn aralıklarla 5 farklı debi değeri için ölçümler yapılmıştır. Her debi değeri için flotasyon hücresine
aktarılan havanın hızı, hava kapanı üzerindeki hava bacasından anemometre ile yaklaşık olarak 1 dakikalık
süreler için ölçüm yapılarak tespit edilmiştir.

Fig. 5 Hava hızı ölçümlerinde kullanılan anemometre
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d) Hava kabarcığı gözlemleri
Bilgisayar destekli video ve fotoğraflama yöntemiyle ile yapılmıştır.
2.1 Deney Düzeneği
Kolon flotasyonunu temsilen kurulmuş olan kolonunun uzunluğu 1.50 m ve çapı 0,92 m olarak Fig. 6 – Fig. 7
deki gibi imal edilmiştir. Yüksek basınçlı konduitin flotasyon kolonu üzerinde farklı saplanma açısında
(30,45 ve 600) 3'' lik galvaniz borular ile girişleri sağlanan kaynaklanmış girişler mevcuttur. Her bir açı için
ise hazırlanmış 1,5 m, 2 m ve 3 m boyda üç farklı konduit uzunluğu ve bu uzunluklar ile çalışan üç farklı
açıklıkta olan (%10, %30, %40) konduitler mevcuttur. 50 cm batık olan su yüksekliğinde farklı saplanma
açılarında, farklı konduit boyu uzunluklarında, farklı konduit daralmaları ile her bir alternatif için konduit
daralması baz alınarak beş ayrı debide deneyler yapılmıştır. Sisteme giriş yapan su debileri her deney
grubunda konduit kapak daralmasına göre farklı değerler almıştır. Çalışılan en küçük debi 7,2 m3/sa iken en
büyük debi değeri ise 91,44 m3/sa olarak ölçülmüştür. Her debi miktarı için konduitten çekilen hava hızı
miktarı belirlenmiş, hava kabarcığı miktarı ile hava kabarcığı tabaka kalınlığı fotoğraflanıp hava kabarcığı
oluşumunu etkileyen parametrelere ait değerler belirlenmiştir. Her deney sonrasında, çekilen hava miktarı
hızları ölçülüp etki parametreleri baz alınarak gerekli grafikler hazırlanmıştır.

Fig. 7 Flotasyon Kolon Çapı Planı

Fig. 6 Flotasyon Hücresi

Bu çalışmada, 0,92 m çapta flotasyon kolonu kullanılarak üç farklı konduit uzunluğu, üç farklı konduit
daralması, dört farklı debi, üç farklı konduit saplanma açısı ve tek su seviyesi parametre olarak belirlenmiş ve
bunlar arasındaki etki araştırılmıştır.
Flotasyon kolonunda üç saplanma açısı mevcut olup her açı için üç farklı konduit boyu, üç farklı konduit
açıklığı, tek su yüksekliği ve dört debi değerinde hava kabarcığı verimleri ile konduitten çekilen hava hızı
miktarları ayrı ayrı ölçülmüştür.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Konduit ile desteklenmiş flotasyon kolonlarında konduitten çekilen havanın kolon içerisinde oluşturduğu
hava kabarcığı oluşumuna etkisinin gözlemlenebilmesi için; farklı daralma oranlarında, farklı saplanma
açılarında, farklı debi değerlerinde ve farklı konduit boy uzunluklarında sistemin hava kabarcığı üretebilme
kapasiteleri incelenmiştir.
Yapılan tüm deneyler boyunca Fr sayısının 4,80 ile 83,05 değerleri arasında olduğu gözlemlenmiştir. Fig.
8’den de görüldüğü üzere %10 - %30 - %40 daralmalı konduitler kullanılarak yapılan deney sonuçlarına
göre; kapak açıklığı düştükçe Qa/Qw oranı da artış göstermiştir. Dolayısıyla %10’luk konduit kapak
açıklığında sisteme çekilen hava kabarcığı miktarı maksimum olmaktadır.
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Fig. 8 Hava kabarcık veriminin konduit boyu ile değişimi

Fig. 9 dan da görüldüğü üzere konduit boyu kademeli olarak artarken Qa/Qw değeri de artmaktadır. Tüm
deney gruplarında en iyi havalandırma performansının kondüit boyunun 3m olduğu alternatiflerde olduğu
gözlemlenmiştir.

Fig. 9 Hava kabarcık veriminin konduit boyu ile değişimi

Fig. 10’da görüldüğü üzere saplanma açısı arttıkça Qa/Qw değeri artmaktadır. Her boyda ve her konduit
daralmasında grafikler incelendiğinde 60 derece açı ile tanka verilen iki fazlı hava su karışımı en optimum
havalandırma seçeneğini bizlere sunmaktadır.
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Fig. 10 Hava kabarcık veriminin saplanma açısı ile değişimi

4. CONCLUSIONS
Bu çalışmada, konduit ile desteklenmiş flotasyon hücrelerinde havalandırma performansı veriminin değişimi
deneysel olarak incelenmiştir. Sonuç olarak kapak açıklıkları ve su jeti dalma açısı ve konduit boyunun
değişiminin havalandırma verimine etkisi incelenmiştir. Deneylerde basınçlı konduit kapağı altındaki Froude
sayısı hesaplanarak dikkate alınmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
Farklı kapak açıklıkları için hız değerlerinin artmasıyla hava giriş miktarında artış meydana geldiği
gözlemlenmiştir. %40 olan kapak açıklığı değerinde en küçük hava girişi oluşurken %10 kapak açıklığı
değerinde en büyük hava giriş miktarı meydana gelmiştir
Havalandırma performansı incelendiğinde akışkan hız değerinin artmasına paralel olarak bütün kapak açıklığı
değerlerinde havalandırma veriminin de arttığı görülmüştür.
Tüm deney gruplarında en iyi havalandırma performansı konduit saplanma açısının flotasyon kolonuna 60
derecelik açıyla saplandığı durum olduğu gözlemlenmiştir.
Bütün kapak açıklığı değerlerinde suyun hızının artırılmasıyla hava kabarcığı miktarının dolayısı ile Qa/Qw
oranlarının da arttığı görülmektedir.
Tüm deney gruplarında en iyi havalandırma performansının konduit boyunun 3m’lik uzunluğunda olduğu
gözlemlenmiştir.
Mevcut flotasyon tekniklerinde; karlılık, işletme ve bakım koşullarının optimum olması gibi hususlar
arandığından ve bu yönden de konduit ile desteklenmiş flotasyon hücresi ile flotasyon sistemi basit yapım,
düşük ilk yatırım maliyeti ve işletme kolaylığı gibi esaslarıyla mevcut flotasyon yöntemlerine bir alternatif
olacağı değerlendirilmektedir.
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Abstract
In this study, the models were developed using the wavelet transform technique (W) and adaptive neuralbased fuzzy inference system (ANFIS) method for estimation of drought of Çanakkale. The precipitation
data of Çanakkale, Bozcaada and Gökçeada stations were taken from the Turkish State Meteorological
Service. The homogeneity test was applied to precipitation data of Çanakkale, Bozcaada and Gökçeada
stations and the drought indices of 3, 6, 9 and 12 months were determined by standardized precipitation
index (SPI) method. Firstly, the drought values of Çanakkale were estimated by ANFIS method using
drought series obtained from SPI. Then, the drought indices of Gökçeada and Bozcaada stations were
decomposed into sub-series by the wavelet transform. It is determined correlation coefficients between
these sub-series and Çanakkale drought values. The effective sub-series determined according to
correlation coefficients were used as input parameters in W-ANFIS models. The many model
combinations were developed by the sub-series of Bozcaada and Gökçeada stations for estimating of
drought of Çanakkale station. Comparing the developed models, it was shown that the W-ANFIS hybrid
models have the better performance than the ANFIS models. Consequently, the W-ANFIS hybrid model
could be used successfully in estimating drought.
Keywords: drought, wavelet transform, ANFIS, Çanakkale.

1. INTRODUCTION
Drought occurs in a region when the amount of rainfall decreases substantially below the average level for a
specific time period which may last for months or years. Since drought has a destructive effect on the
hydrology, and as a result on the agriculture and economy of a region, it is crucial to make accurate drought
estimations and take precautions before it is too late. In recent years, many studies have been conducted to
develop better models for drought forecasting. The artificial intelligence methods especially have been proved
to be good in the estimation of droughts, as it is in the other fields of hydrology. Bacanli et al. (2008)
investigated the applicability of adaptive neural-based fuzzy inference system (ANFIS) for drought
forecasting. Monthly mean precipitation data between the years of 1964 and 2006 were used in the study for
the 10 meteorological stations located in Central Anatolia, Turkey. The various ANFIS models were
developed for the standard precipitation index (SPI) at time periods of 1 to 12 months. The results of the
study showed that ANFIS gave accurate results for drought forecasting [1]. Gocic et al. (2015) applied
ANFIS for drought index forecasting. They used monthly evaporation and rainfall data from 1980 to 2010,
which belong to 6 meteorological stations located in Serbia. The two different drought indices (SPI and Water
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Surplus Variability Index) were calculated for 12 months. The results demonstrated that ANFIS is successful
at learning and prediction, and therefore it can be efficiently applied to obtain reliable drought estimations [2].
In hydrologic studies, data preprocessing techniques are also used to improve the performance of the
developed models. In this manner, many studies have been conducted in recent years, which combine the
artificial intelligence methods with data preprocessing techniques, such as wavelet transform. Nourani et al.
(2009) investigated the effect of the combination of wavelet and artificial neural networks (ANN) techniques
for the estimation of rainfall in the Ligvanchai watershed located in Tabriz, Iran. Monthly rainfall data of 29
years were firstly decomposed to some multi- frequently time series. Then these time series were used as
inputs to ANN model for the estimation of the rainfall 1- month ahead. Three different types of wavelet
transforms were applied in the study and as a result, Haar wavelet gave lower performance when compared
with db4 and Meyer wavelets. On the other hand, the results showed that this hybrid wavelet-ANN (WANN)
model is capable of estimating the short and long-term rainfall events [3]. Partal and Cigizoglu (2009)
predicted the daily precipitation in Turkey with the combination of discrete wavelet transform (DWT) and
ANN methods. After conducting homogeneity analysis for the meteorological data of 118 stations throughout
Turkey, they found out that 12 stations were appropriate to represent the precipitation for the whole country.
They emphasized that WANN models are far more successful compared to conventional models, especially in
the estimation of peak values [4]. Badrzadeh et al. (2013) developed WANN and wavelet-ANFIS (W-ANFIS)
models to show that data-preprocessing techniques increase the performance of flow forecasting models.
Different combinations of models were developed for 1 to 5 days ahead flow forecasting in Harvey River
located in the west of Australia. When the results of the hybrid models were compared with the original ANN
and ANFIS models, it appeared that hybrid models showed much better performance, especially for the
prediction of peak values and longer-lead times [5]. Ramana et al. (2013) combined the wavelet transform
method with artificial neural network to forecast the rainfall at Darjeeling rain gauge station located in the
east of India. Monthly rainfall, minimum temperature and maximum temperature data for 74 years were used
as inputs for the WANN models developed in the study. According to the results of the models, it was seen
that the WANN models were more effective than the models of ANN [6].
The aim of this study is to develop accurate hybrid models, combining wavelet transform and ANFIS
methods, for drought forecasting. For this purpose, firstly the drought indices of Çanakkale, Bozcaada and
Gökçeada stations were determined from the precipitation data by standardized precipitation index (SPI)
method. The drought estimation models for Çanakkale were developed by ANFIS method using drought
series of Bozcaada and Gökçeada stations. Then, drought indices of Gökçeada and Bozcaada stations were
decomposed into sub-series by the wavelet transform technique. Using these sub-series, various models were
developed for the estimation of drought in Çanakkale. Finally, the developed models were compared with
each other and the best models were determined for the estimation of drought in Çanakkale for 3, 6, 9 and 12
months.

2. MATERIAL AND METHOD
2.1. Study Area and Data
The study area is located in the south of the Marmara Region. The Çanakkale province is located between
25°35′–27°45′E and 39°30′–40°45′N and has an area of 9,737 km2 (Figure 1). Çanakkale has semi moist
climatic conditions. The winter season is cool and rainy, and the summer season is hot in the region. There
are very strong winds during the winter season and it has a climate close to sea effect.
Çanakkale has a total annual rainfall of 591.5 mm per year for long years. The maximum amount of rainfall
measured in 24 hours is 137.8 mm (November 5th, 1956). For many years, the average temperature is 15.0 °C
and the temperature has an increasing trend. The daily maximum temperature measured is 39.0 °C (July 30th,
2007) whereas the daily minimum temperature measured is -11.8 °C (February 14th, 2004) up to present. The
average wind speed is 3.9 m/sec in Çanakkale. The maximum wind speed measured is 139.3 km/h (February
15th, 1991) up to present [8].
Gökçeada, the largest island of Turkey, has a surface area of 289 km² and has a rough terrain. The island has a
dam and three ponds and it is very rich in terms of water resources. Bozcaada is the 3rd largest island of
Turkey. The area of the island is 40 km² and the distance to the mainland is 6 km. There is mediterranean
climate in Bozcaada. There is the northeaster in winter months and south in the summer months [9].
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Fig. 1. The study area map [7]
In this study, the precipitation data were used for three stations located in Çanakkale province. These are
Çanakkale, Gökçeada and Bozcaada stations. The data have been taken from the Turkish State
Meteorological Service. The some statistical parameters of precipitation data of these stations are given in
Table 1.
Table 1. The statistical parameters of precipitation data
Stations

Time interval

Maximum
(mm)

Mean
(mm)

Standard
Deviation (mm)

Çanakkale
Gökçeada
Bozcaada

1975-2010
1975-2010
1975-2010

333.3
389.2
279.4

49.67
60.76
38.38

52.35
66.72
45.84

The homogeneity test was made to precipitation data of Çanakkale, Bozcaada and Gökçeada stations. The
double mass curve method was used for the homogenous of the data of the three stations. It was drawn the
cumulative graphics using annual precipitation averages and it was examined changes in slope. It was not
observed the breaks in slopes for three stations (Fig. 2).

Fig. 2. The double-mass curves for gages Çanakkale, Gökçeada and Bozcaada
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2.2. Discrete Wavelet Transform
Wavelet function ψ(t) is called mother wavelet, which has shock properties and finite energy, and can reduce
mathematically. ψa,b(t) can be acquired through

zero rapidly. It can be defined as
compressing and expanding ψ(t):

(1)
where a and b are real numbers, ψa,b(t) = successive wavelet, a= scale or frequency factor and b = time
factor [10, 11]. Thus the wavelet transform is a function of two variables, a and b. The parameter a can be
interpreted as a dilation (a>1) or contraction (a<1) factor of the wavelet function ψ(t) corresponding to
different scales of observation. The parameter b can be interpreted as a temporal translation or shift of the
function ψ(t).
For the time series f(t)∈L2(R) or finite energy signal the continuous wavelet transform of the time series f(t)
is defined as
(2)
where
is the wavelet coefficient and * corresponds to the complex conjugate [11]. Eq. (1) describes
that wavelet transform is the decomposition of f(t) under different resolution level (scale). In other words, the
essence of wavelet transform is to filter wave for f(t) with different filter [10].
The wavelet transform searches for correlations between the signal and wavelet function. This calculation is
done at different scales of a and locally around the time of b. The result is a wavelet coefficient
contour map known as a scalogram. However, computing the wavelet coefficients at every possible scale
(resolution level) causes the generation of a large amount of data. If one chooses the scales and the positions
based on the powers of two (dyadic scales and positions), then the analysis will be much more efficient as
well as more accurate. This transform is called the discrete wavelet transform (DWT) and can be defined as
[12].
(3)
where m and n are integers that control the wavelet dilation and translation, respectively,
fined dilation step greater than 1 and

is a specified

is the location parameter which must be greater than zero. The most

common and simplest choices for parameters are

and

.

This power-of-two logarithmic scaling of the translations and dilations is known as a dyadic grid arrangement
and is the simplest and most efficient case for practical purposes [11,12]. For a discrete time series f(t), when
it occurs at a different time t (i.e. here integer time steps are used), the discrete wavelet transform becomes
(4)
where

is the wavelet coefficient for the discrete wavelet of scale

and location

is a finite time series (t=0, 1, 2, …, N-1), N is an integer power of 2 (N=2M) and n is the time
translation parameter, which changes in the range 0<n<2M-m-1, where 1<m<M. At the largest wavelet scale
(i.e. 2m where m=M) only one wavelet is required to cover the time interval and only one coefficient is
produced. At the next scale (2m-1), two wavelets cover the time interval, hence two coefficients are
produced, and so on down to m=1. At m=1, the a scale is 21, i.e. 2M-1 or N/2 coefficients are required to
describe the signal at this scale. The total number of wavelet coefficients for a discrete time series of length
N=2M is then 1+2+4+8+…+2M-1=N-1.
In addition to this, a signal smoothed component, , is left, which is the signal mean. Thus, a time series of
length N is broken into N components, i.e., with zero redundancy. The inverse discrete transform in a simple
format is given by
(5)
where
is called the approximation sub-signal at level M and
m=1, 2, …, M.
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DWT operates two sets of functions viewed as high-pass and low-pass filters (Fig. 3). The original time series
is passed through high-pass and low-pass filters and separated at different scales. The time series is
decomposed into one comprising low frequencies or its trend (the approximation) and one comprising the
, provide the

high frequencies or the fast events (the detail). The wavelet coefficients,

,
detail signals, which can capture small features of interpretational value in the data; the residual term,
represents the background information (approximation) of data. Because of the simplicity of
some interesting characteristics, such as period, hidden period, dependence
and jump can be diagnosed easily through these discrete wavelet components (DWCs) [11].

High-pass filter

Details

Low-pass filter

Approximation

Time series

Fig. 3. DWT decomposition of a time series [11]
2.3. Adaptive Neural-Based Fuzzy Inference System (ANFIS)
Various fuzzy inference system (FIS) types are studied in the literature, and each one is characterized by
consequent parameters. In this section, a brief description of ANFIS model principles is presented. The reader
is referred to Chang and Chang (2001) for more detail [13].
Fundamentally, ANFIS is a graphical network representation of Sugeno-type fuzzy systems, endowed by
neural learning capabilities. The network is comprised of nodes and with specific functions, or duties,
collected in layers with specific functions [14].
In order to illustrate ANFIS’s representational strength, the neural fuzzy control systems are considered based
on the Tagaki-Sugeno-Kang (TSK) fuzzy rules, whose consequent parts are linear combinations of their
preconditions. The TSK fuzzy rules are in the following forms:
R j : IF x1 is A1j AND x2 is A2j AND... AND xn is Anj ,

THEN y = f j = a0j + a1j x1 + a 2j x2 + ... + a nj xn

(6)
j

where x i ’s (i = 1,2,…n) are input variables, y is the output variable (solar radiation measurements), A i are
linguistic terms of the precondition part with membership functions μA 1 j (x i ), (j = 1, 2,…, n) a 1 j ЄR are
coefficients of linear equations f i (x 1 , x 2 ,…, x n ). To simplify the discussion, it is necessary to focus on a
specific Neuro-Fuzzy Controller (NFC) of the type called an adaptive neural-based fuzzy inference system
(ANFIS).
Let us assume that the fuzzy control system under consideration consists of two inputs x 1 and x 2 and one
output y and that the rule base contains two TSK fuzzy rules as follows:
(7)
R1 : IF x1 is A11 AND x2 is A21 , THEN y = f1 = a01 + a11 x1 + a12 x2
(8)
R 2 : IF x1 is A12 AND x2 is A22 , THEN y = f 2 = a02 + a12 x1 + a 22 x2
In TSK fuzzy system, for given input values x 1 and x 2 , the inferred output y* is calculated by the following
formula:
(9)
y * = (µ1 f1 + µ 2 f )2 / (µ1 + µ 2 )
where μ j are firing strengths of Rj, j=1, 2, given by the equation below [15],
j=1, 2
(10)
µ = µ j (x ) + µ j (x ) ,
j

A1

1

A2

2

3. RESULTS AND DISCUSSION
The study consists of two parts. In the first part, in order to estimate the drought values of the Çanakkale
station, ANFIS models were developed using the SPI values of the Gökçeada and Bozcaada stations for 3, 6,
9 and 12 months. The determination coefficient (R2) (Equation 11) and root mean square error (RMSE)
(Equation 12) were calculated to evaluate the performance of the ANFIS models. The R2 and RMSE values
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were given in Table 2 for the training and testing sets of the optimum models. According to Table 2, the best
model was obtained for the 6 months drought estimation.
(11)

(12)

where N is the total number of data; D i(real) is the SPI value; D i(model) is the result of the model; and D i(mean) is
the mean SPI value.

Model
3 months

Table 2. The results of ANFIS models
Training set
Test set
RMSE
R2
RMSE
R2
0.581
0.493
0.437
0.727

6 months

0.477

0.726

0.371

0.834

9 months

0.443

0.779

0.421

0.804

12 months

0.442

0.778

0.556

0.743

In the second part of the study, W-ANFIS models were developed. The discrete wavelet transform was
applied to the 3, 6, 9, 12 months – SPI values of Gökçeada and Bozcaada stations. These SPI values were
decomposed into 8 detail components (2-4-8-16-32-64-128-256) and one approximation component. In the
creation of sub-series, the most commonly used wavelets in the discrete wavelet transform technique have
been used, which are Haar, DMeyer (Dmey) and Daubechies (db). The correlation values between the subseries and the output parameter have been calculated. The highest correlation values were found for the
wavelets D1, D2 and D3 for each type of wavelet transform technique. Other than these wavelets, the
summations D1+D2, D1+D2+D3 were also used as inputs to develop various ANFIS models. Using these
wavelets, various W-ANFIS models have been developed. The best model results were obtained for Dmey
wavelet. The results of the developed W-ANFIS models were given in the Table 3. According to Table 3, the
most suitable models for 3 and 9 months SPI values were found by using the inputs of Gökçeada
(D1+D2+D3) and Bozcaada (D1+D2+D3). For the 6 months SPI value, the optimum model was determined
with the inputs of Gökçeada (D1+D2) and Bozcaada (D1+D2+D3). For 3, 6 and 9 months, W-ANFIS models
performed better than the ANFIS models. Among these models, the highest determination coefficient was
obtained for the 6 months model. On the other hand, for the 12 months, none of the developed W-ANFIS
models performed better than the model developed with the original SPI values.

Model

Table 3. The results of the W-ANFIS models
Training set
Testing set

3 months

RMSE
0.672

R2
0.512

RMSE
0.457

R2
0.769

6 months

0.447

0.761

0.335

0.874

9 months

0.707

0.531

0.365

0.852

12 months

0.175

0.835

0.700

0.613

The scatter diagrams of the best ANFIS and W-ANFIS models for the training and testing sets were given for
6 months SPI values in Figs. 4 and 5, respectively. When the figures are analyzed, it can be seen that model
results and SPI values have a higher agreement in the W-ANFIS model than the ANFIS model. Moreover, it
can be said that W-ANFIS model has a better forecasting performance.
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Fig. 4. Scatter diagrams for the ANFIS model

Fig. 5. Scatter diagrams for the W-ANFIS model

4. CONCLUSIONS
In this study, drought estimation was performed using ANFIS and W-ANFIS models for Çanakkale, Turkey.
For this, the drought indices of 3, 6, 9 and 12 months were determined using the precipitation data for
Çanakkale, Bozcaada and Gökçeada stations. Firstly, the ANFIS models were developed using SPI values.
Then, the drought values of Bozcaada and Gökçeada stations were decomposed into sub-series and the WANFIS models were developed using the efficient sub-series. When the W-ANFIS and ANFIS models were
compared, it was seen that the W-ANFIS model results have better agreement with 3, 6, 9 months SPI values.
However, for 12 months SPI values, the W-ANFIS model could not provide more successful results than the
ANFIS model.
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Abstract
In this study, expression analysis performances of facial images, which are represented as 2D and 3D are examined.
Distance based features are used as a feature vector, which consists of distances between the different key points on
2D images and 3D scans. The study was carried out on a selected subset (happiness, sadness and confusion) of 3D
face scans and their corresponding 2D images from the Bosphorus database. 9 different points were used for the
feature extraction and 5 features obtained from these points were used in the classification phase. SVM was used for
classification task and K-fold cross validation was applied to obtain an average classification performance for
different training and test clusters. As a result of the expression analysis performed on 2D images and 3D scans,
85.5% and 88.4% performance was obtained, respectively. Our study concludes that expression analysis performed
on 3D scans performs %2.9 better then performed on 2D images.
Keywords: Distance Based Features, Facial Expression Analysis, Support Vector Machines

1. GİRİŞ
Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde 3B yüz ifadelerinin bilgisayar yardımıyla otomatik olarak analizi birçok
kesim tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Başta insan bilgisayar etkileşimi olmak üzere bir takım güvenlik
uygulamaları, animasyon geliştirme teknikleri ve müşteri memnuniyeti odaklı çabalar, 3B yüz tanımayla
ilişkili alanlar olarak sıralanabilir.
Yüz ifadesi tanıma sistemlerinin işleyişi genel olarak üç aşamada ele alınmaktadır: görüntünün yakalanması,
özellik çıkarma ve sınıflandırma. Görüntü yakalama için dönüştürülebilir modeller, yapılandırılmış ışık,
fotometrik stereo ve çok-açılı stereo gibi farklı yöntemler sunulmuştur[1]–[4] . Özellik çıkarımı aşamasında
ise mesafe tabanlı özellikler, yama tabanlı özellikler ve dönüştürülebilir modellerden faydalanılmaktadır [5],
[6].
Bu çalışmada, 2B ve 3B olarak temsil edilen yüz görüntüleri üzerinde mesafe tabanlı özellikler kullanılarak
gerçekleştirilen ifade analizi performansları incelenmiştir. Özellik vektörü olarak, mesafe tabanlı özellik
olarak da adlandırılan ve 2B imgeleri ve 3B taramalar üzerindeki farklı anahtar noktalar arasındaki
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mesafelerden oluşan uzaklık dizileri kullanılmıştır. Bosphorus veri tabanının 3B yüz taramaları ve buna karşı
gelen 2B imgeleri altından seçilen bir küme (mutluluk, üzüntü ve şaşırma) üzerinde gerçekleştirilen
çalışmada özellik çıkarımı için 9 adet farklı nokta kullanılmış ve bu noktalardan elde edilen 5 adet özellik
sınıflandırılma aşamasında kullanılmıştır. Sınıflandırma için SVM’nin kullanıldığı bu çalışmada K katlamalı
çapraz doğrulama kullanılarak farklı eğitim ve test kümelerinin ortalama sınıflandırma başarımı elde
edilmiştir. 2B imgeler ve 3B taramalar üzerinde gerçekleştirilen ifade analizi işlemi sonucunda sırasıyla
%85,5 ve %88,4 başarım elde edilmiştir. Sonuç olarak, 3B taramalar üzerinde gerçekleştirilen ifade analizi
işleminin 2B imgeler üzerinde gerçekleştirilene oranla %2,9 daha fazla başarım sergilediği ortaya
konulmuştur

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Uzaklık tabanlı özellikler yüz görüntülerinden özellik çıkarımı için en çok kullanılan yöntemlerden birisidir
[7], [8]. Bu yöntem, yüz üzerinde daha önceden işaretlenmiş olan noktalar arasındaki uzaklıkların, ifadeler
esnasındaki yer değişimlerine dayalı olarak elde edilen istatistiki bilgileri kullanmaktadır.
Şekil 1’de uzaklık tabanlı özelliklerin elde edilmesinde kullanılabilen işaretlenmiş noktaları içeren 3 boyutlu
yüz ifadesi veri tabanlarına ait örnekler gösterilmiştir. BU-3DFE [9] veri tabanında 83 adet, Bosphorus [10]
veri tabanında 24 adet ve Texas 3DFRD [11] veri tabanında ise 25 adet işaretlenmiş nokta bulunmaktadır.
Aynı tarama üzerinde bulunan nokta çiftleri arasındaki mesafeler, uzaklık tabanlı özellikleri oluşturmakta ve
birden fazla nokta çifti kullanılarak elde edilen mesafeler özellik vektörünü temsil etmektedir.

Şekil 1. Uzaklık tabanlı özelliklerin hesaplanabilmesi amacıyla önceden işaretlenmiş noktaların bulunduğu 3B yüz
taramalarını içeren veri tabanlarına örnekler. a. BU-3DFE b. Bosphorus c. Texas

Çalışmamızda kullandığımız Bosphorus 3B yüz veri tabanı, toplam 105 denekten oluşmakta ve her bir denek
için 35 adete kadar yüz ifadesi ve bu ifadelerin yoğunluk dereceleri ve asimetrik kodunun da verildiği FACS
[12] puanlarını içermektedir. Çalışmamız temel yüz ifadeleri olarak kabul edilen 6 yüz ifadesinin (öfke,
iğrenme, korku, mutluluk, üzüntü, şaşkınlık) bir alt kümesi olan mutluluk, üzüntü ve şaşkınlıktan oluşan 3
elemanlı bir küme üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri tabanında bulunan bütün denekler için 3 adet yüz
ifadesinin hepsi kaydedilmemiştir. Bazı denekler için sadece tek bir ifade kaydedilmişken, bazı denekler için
iki veya üç ifade kaydedilmiştir. Bu sebeple oluşturulan her bir yüz ifadesi sınıfının içerisinde bulunan örnek
sayısı aynı değildir. Bu 3 ifadeye ait toplam örnek sayısı Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Yüz ifadelerine göre toplam ve yüzde olarak örnek sayısı
Yüz İfadesi
Toplam Örnek Sayısı
Yüzde Olarak Örnek Sayısı
105
%43,4
Mutluluk
66
%27,3
Üzüntü
71
%29,3
Şaşkınlık
242
%100
Toplam

3. UYGULAMA
Bosphorus 3B yüz veri tabanındaki imgeler ve taramalar en az 22 olmak üzere çoğunlukla 24 işaretlenmiş
nokta ile gösterilmektedir (Şekil 1.b). Bu noktaların tamamı özellik çıkarımı için kullanılabilir olmasına
rağmen, kullanılan fazla sayıda noktanın performansı etkilemesinden dolayı özellik çıkarımı için 9 adet nokta
içeren bir nokta kümesi seçilmiştir [13]. Bu nokta kümesinden çıkarılan toplam 4 adet özellik ve özellikleri
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normalleştirmek için belirlenen normalin tanımları Tablo 2’de verilmiştir. Özellikler çıkarılırken noktalar
arası uzaklık ölçütü olarak, 2B imgeler için
ve
iki farklı nokta olmak üzere

√

3B taramalar için

iki farklı nokta olmak üzere

ve

√

(1)

(2)

denklemleri doğrultusunda Öklid uzaklığı kullanılmıştır.
2B imgeler ve 3B taramalardan elde edilen özellikler k en yakın komşu algoritması yardımıyla
sınıflandırılmıştır. En yakın komşu değeri (k = 5) olarak belirlenmiş ve uzaklık birimi olarak Öklid uzaklığı
kullanılmıştır. Ardından k katlamalı çapraz doğrulama yardımıyla farklı eğitim ve test kümeleri kullanılarak
ortalama sınıflandırma başarımı tespit edilmiştir. Bu işlem için ise k katlama sayısı (k = 10) olarak alınmıştır.
Tablo 3 ve Tablo 4 te, k katlamalı çapraz doğrulama sonucunda 2B imgeler ve 3B taramaların sınıflandırma
başarım oranları verilmiştir.

Uzaklık No
U1
U2
U3
U4
U5

Tablo 2. Özellik olarak kullanılmak üzere nokta kümelerinden çıkarılan uzaklıklar ve tanımları.
Uzaklık Adı
Uzaklık Tanımı
Göz Eni
Sağ gözün iç köşesi ve sağ gözün dış köşesi arasındaki uzaklık
Ağız Eni
Dudağın sol dış kenarı ve sağ dış kenarı arasındaki uzaklık
Üst dudağın ortasının en dış kenarı ve alt dudağın ortasının en dış kenarı arasındaki
Ağız Açıklığı
uzaklık
Dudak Gerginliği
Sağ gözün sağ köşesi ve dudağın sağ dış kenarı arasındaki uzaklık
Sağ ve sol gözün iç kenarlarının birleştirilmesiyle oluşan çizginin merkez
Normal
noktasından burun tepe noktasına olan uzaklık

Tablo 3. 2B imgelerin sınıflandırılma başarımının karışıklık matrisi
Öngörülen Sınıf
Mutluluk
Üzüntü
Şaşkınlı k
Başarım
99
4
2
%94,2
Mutluluk
Gerçek Sınıf
Üzüntü
7
53
6
%80,3
Şaşkınlık
3
13
55
%77,4
Toplam
242
%85,5

Tablo 4. 3B taramaların sınıflandırılma başarımının karışıklık matrisi
Öngörülen Sınıf
Mutluluk
Üzüntü
Şaşkınlı k
Başarım
102
0
3
%97,1
Mutluluk
Gerçek Sınıf
Üzüntü
4
56
6
%84,8
Şaşkınlık
2
13
56
%78,8
Toplam
242
%88,4

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Tablo 3 ve Tablo 4 karşılaştırıldığında genel olarak 3B performansının 2B performansından daha yüksek
olduğu görülmektedir. 2B imgelerden farklı olarak 3B taramalar kullanılarak gerçekleştirilen sınıflandırmada
gerçek sınıfı mutluluk olan hiçbir görüntü, üzüntü olarak öngörülmemiştir. Yine aynı şekilde 3B taramalar ile
gerçekleştirilen sınıflandırma işlemi, 2B imgelerle gerçekleştirilene oranla gerçek sınıfı üzüntü olan
görüntülerin mutluluk olarak yanlış öngörülmemesi üzerine daha iyi başarım sergilemektedir. Birbirinin zıddı
olarak anılan ve hiçbir şekilde birbirlerine karıştırılmaması gereken bu iki duygunun sınıflandırılmasında 3B
taramaların başarımı 2B imgelere oranla daha yüksektir.
Bu çalışmada genel olarak 2B imgeler ve 3B taramalar ile gerçekleştirilen ifade analizlerinin performansları
karşılaştırılmıştır. 3B üzerinde gerçekleştirilen ifade analizinin, 2B üzerinde gerçekleştirilen ifade analizinden
daha iyi sonuçlar verdiği ortaya konulmuştur. Daha fazla işaretlenmiş nokta ve bu noktalardan faydalanılarak
çıkarılacak olan özellikler ile daha yüksek bir sınıflandırma başarımı mümkündür.
3B ifade analizi henüz bakir ve gelişmelere açık bir alandır. Mevcut 3B yüz ifadeleri kontrollü ortamlarda
deneklerin işbirliğiyle elde edilmektedir. 3B taramaların elde edilebilmesi için farklı yakalama yöntemler
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geliştirilebilir. Bu sayede kontrolsüz ortamlarda ve deneklerin işbirliği olmadan da 3B yüz ifadeleri elde
edilebilir. Mevcut kullanılan yöntemler geliştirilerek daha az işlem karmaşıklığına sahip yöntemler ile daha
hızlı ifade analizi işlemleri gerçekleştirilebilir. İnsan bilgisayar etkileşimi ve katılımsız otomatik yüz ifade
tanıma sistemlerinin gelecekteki olası baskınlıklarını göz önüne alarak bu alanda yapılacak ilerlemelerin
bilime katkı sağlayacaklarından emin olabiliriz.
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Abstract
This study exceedingly investigated the flexural behavior of polyvinyl chloride foam core marine
sandwich beams with glass fibre composite face sheets. The beams had 6, 10 and 15 span-to-depth ratios
(S/d) and tested under 3-point and 4-point static bending. The span length during the testing was 180 mm,
300 mm and 450 mm. The lamination sequences: [0/90] 2s , [0/90±45] 2s and [0/90] 3s were preferred as
face sheet materials made up of E-glass non-crimp biaxial fabric with 600 gr/m2 and 850 gr/m2 areal
weights and bisphenol-A epoxy vinyl ester resin. Two types of PVC foam: plain and cross-grooved PVC
foams were used as core materials with a density of 80 kg/m3. Sandwich beams were fabricated using
vacuum assisted resin transfer molding method. The flexural down and flexural up tests were performed
for unbalanced sandwich beams due to unsymmetrical nature of face sheets. The effects of the face sheet
lay-up configuration and span-to-depth ratio on the strength and failure behavior of the sandwich
composite beams were examined. Failure modes, peak loads and deflections at failure loads were
evaluated. The results showed that with increasing S/d ratio, the load capacity of the sandwich beam
decreased. Sandwich beams with cross-grooved PVC foam failed at higher load levels in brittle manner.
For short span length, core shear damage was the dominant failure mode while fiber rupture under
loading point was observed in longer span length. Failure loads and modes were changed due to the type
of loading in unbalanced sandwich samples.

Keywords: Sandwich beam, face sheet lay-up, flexural behavior, span-to-depth ratio.

1. GİRİŞ
Sandviç yapılar, rijit ve ince iki tabaka arasına, hafif ve kalın farklı malzemelerin yerleştirilmesi ile elde
edilmektedir. Sandviç yapılarda rijit ve dayanıklı tabakalar düzlem içi ve eğilme yüklerini, kor yapı ise
enlemesine kayma ve normal yükleri taşımaktadırlar [1]. Sandviç kompozitler, eğilme yükü taşıma kabiliyeti
ve hafiflik gereksinimi duyulan otomotiv, havacılık, denizcilik ve yapı sektörlerinde kullanılan malzemelerdir
[2]. Sandviç kompozitler yüksek spesifik eğilme rijitliği ve dayanım değerlerine sahiptirler [3]. Ayrıca
korozyon dirençlerinden dolayı da tercih edilmektedirler [4]. Sandviç kompozitlerin eğilme davranışlarına
yönelik çalışmalar literatürde geniş olarak bulunmaktadır [4-9]. Ferdous W. ve arkadaşları [10]
çalışmalarında, cam elyaf tabakalı ve fenolik köpük kor yapılı sandviç kirişlerin, farklı kesme mesafesi/parça
kalınlık (a/d) değerlerinde dört (4) nokta eğilme test sonuçlarına yer vermiştir. Çalışmada, a/d oranının hasar
yükleri ve hasar durumlarına etkisi olduğu gözlenmiştir. Eğilme yükü taşıma kabiliyetlerinin ise a/d oranın
artışı ile azaldığı gözlenmiştir. Sandviç kirişler, a/d ≤ 2, 2 <a/d≤ 6 ve a/d≥6 değerlerinde sırası ile kayma,
*
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kayma & eğilme ve eğilme hasar durumlarına uğramıştırlar. Manalo [11], kısa ve asimetrik destek mesafesine
sahip üç nokta eğilme testlerinde, a/d oranının sandviç kirişlerin dayanım ve hasar durumlarına etkilerini
araştırmıştır. Çalışmada a/d oranın artışı ile dayanım değerlerinin azaldığı görülmüştür. Mathieson ve Fam
[12] düşük yoğunluklu poliüretan köpük ve cam elyaf tabakalı sandviç kirişlerin dikey yükleme durumunda
ve farklı a/d değerlerinde eğilme davranışlarını raporlamıştır. Kesme mesafesi/parça kalınlık (a/d) değerindeki
artış kirişlerin yük taşıma kabiliyetlerinin düşmesine ve üst tabaka hasar durumuna neden olmuştur.
Çalışmalarda a/d değerinin kirişlerin yapısal performanslarını ve hasar durumlarını etkilediği gözlenmiştir
[13-15]. Sandviç konstrüksiyonda rijitlik artışı, yüksek yoğunlukta kor yapı kullanarak veya alt/üst
tabakaların kalınlık değerlerini artırarak sağlandığı bilinmektedir. Rijitlik ve dayanım değerlerinde sağlanan
artış malzeme giderlerinin artmasına ve yapıların ağırlaşmasına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalarda
çözüm olarak kor yapıda oluşturulan modifikasyonlar: oluk, delik ve kesikler vasıtası ile sandviç yapının
kayma rijitlik değerlerinin artışı sağlanmıştır. Reis ve arkadaşları [16], [17] kor yapının kalınlık
doğrultusunda fiber kullanarak sandviç kirişlerin eğilme dayanım ve rijitlik değerlerinde artış sağlamıştırlar.
Hai F. ve arkadaşları [18], delik ve oluk içeren PVC kor yapıya sahip sandviç kompozitlerin eğilme
performanslarını incelemiştirler. Reçinenin doldurduğu olukların ve deliklerin, alt ve üst tabakaların kor
yapıya tutunmasını sağladığı ve delamimasyonu engellediği belirtilmiştir. Fiber takviyeli kor yapılı sandviç
numunelerde destek mesafesi artışı ile hasar yükü ve deplasman değerleri değişmiştir. Fam ve Sharaf [19]
çalışmalarında kaburgalı poliüretan köpük ve cam elyaf tabakalı sandviç kompozitlerin eğilme davranışlarını
incelemiştirler. Cam elyaf takviyeli kaburga kullanımı ile dayanım ve rijitlik değerlerinde, kaburga
konfigürasyonuna bağlı olarak % 44-140 arasında artış sağlanmıştır. Kaburgalı yapılarda kiriş ortası
deplasman değerlerinin kayma bileşenlerinin %15-20 oranlarında sabit kaldığı ve eğilmeden kaynaklanan
hasar durumunun baskın olduğu gözlenmiştir. Kaburgasız yapıda ise düşük yoğunluklu kor yapının (32kg/m3)
kayma bileşenin deplasmana etkisi %50’ nin üzerinde olduğu belirtilmiştir. Tuwair ve arkadaşları [20] ise
düşük yoğunluğa sahip köpük malzemede kaburgalı yapı kullanarak sandviç kirişlerin düşük deplasman
değerlerinde eğilme yükü taşıma kapasitelerinin artışını sağlamıştırlar. Wang L. ve arkadaşları [21], [22] ise
oluklu poliüretan kor yapıya sahip sandviç plakalarda oluk kalınlığı ve kor yapının yükseklik değerlerinin
eğilme ve basma davranışlarını etkilerini araştırmışlardır. Dört (4) nokta eğilme testleri sabit destek
mesafesinde yapılmıştır. Poliüretan köpük yapıda oluk kalınlık değerlerinin artışı ile kirişlerin rijitlik ve
dayanım değerlerinin artışı sağlanmıştır.
Öne sürdüğümüz çalışmada, oluklu ve düz PVC köpük içeren denizel sandviç kompozitlerin farklı destek
mesafelerinde eğilme performansları karşılaştırılmıştır. Oluklu köpük malzemenin yükseklik ve oluk
geometrisi sabit tutularak destek mesafesi/kalınlık (S/d) değerlerinin eğilme yükü taşıma kabiliyeti ve hasar
durumlarına etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, farklı tabaka dizilimine sahip balans ve balans olmayan denizel
sandviç yapıların eğilme performansları kıyaslanmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
2.1. Sandviç Kompozit Üretimi
Sandviç kompozit kirişler laboratuvarda vakum destekli reçine transfer kalıplama yöntemi (VARTM) ile
üretilmiştir (Şekil 1). Üretim sırasında vakum pompası ile negatif 760 mm hg basınç sağlanmıştır. Sandviç
kompozit plakalar test numunesi olarak kesilmeden önce iki (2) hafta kürleşmesi için bekletilmiştir.
Tabakalarda, iki eksenli dikişli bükümsüz 600 gr/m2 ve 850 gr/m2 ağırlığında E-cam elyaf kullanılmıştır.
VARTM üretimine uygun Poliya marka Polives 702 infüzyon tipi Bisfenol-A Epoksi vinilester reçine tercih
edilmiştir. Reçine içerisine, başlatıcı olarak ağırlıkça %1-2 wt oranında MEKP (Metil etil keton peroksit),
hızlandırıcı olarak ağırlıkça % 0,2-0,5 wt oranında kobalt naftanat kullanılmıştır. Kor malzeme olarak, 25
mm kalınlıkta, 80 kg/m3 yoğunluk değerine sahip düz ve çapraz-oluklu Airex C.70.75 PVC köpük malzeme
kullanılmıştır. Oluklar PVC köpükte kalınlık boyunca 1.2 mm genişliğine sahiptir. Balans ve balans olmayan
sandviç kompozit numunelerin tabaka ve köpük malzemeleri, elyaf dizilimleri ve kalınlıkları hakkında Tablo
1 ve 2’ de bilgi verilmiştir.
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Şekil 1. a. VARTM üretim şematik gösterimi, b. VARTM ile üretilen oluklu PVC içeren sandviç plaka

Tablo 1. Balans yapılı sandviç kompozit plakalar

Balans yapılı
Kirişler

Tabaka
dizilimi

B1

[0/90/±45] s

B2

[0/90] 2s

B3

[0/90] 2s

B4

[0/90] 2s

Elyaf tipi
(gr/m2)

Köpük

E-cam dikişli
kıvrımsız/850gr/m2
E-cam dikişli
kıvrımsız/850gr/m2
E-cam dikişli
kıvrımsız/600gr/m2
E-cam dikişli
kıvrımsız/850gr/m2

Düz PVC
köpük
Düz PVC
köpük
Düz PVC
köpük
Oluklu PVC
köpük

Tabaka
kalınlıkları
(mm)

Toplam
kalınlık
(mm)

2.5 mm

30 mm

2.5 mm

30 mm

2 mm

29 mm

2.5 mm

30 mm

Tablo 2. Balans olmayan sandviç kompozit plakalar

Balans
olmayan
Kirişler

Tabaka
Dizilimi
[0/90] 3s

U1
[0/90] 2s
[0/90] 2s
U2
[0/90] 2s

Elyaf tipi
(gr/m2)

Köpük

E-cam dikişli
kıvrımsız/850gr/m2
E-cam dikişli
kıvrımsız/850gr/m2
E-cam dikişli
kıvrımsız/850gr/m2
E-cam dikişli
kıvrımsız/600gr/m2

Düz PVC
köpük
Düz PVC
köpük
Düz PVC
köpük
Oluklu PVC
köpük

Tabaka
kalınlıkları
(mm)

Toplam
kalınlık
(mm)

4 mm
31.5 mm
2.5 mm
2.5 mm
29.5 mm
2 mm

2.2. Deneysel Çalışma
Sandviç kompozit numunelerin ASTM C393/C393M-11 [23] standartlarına uygun olarak üç (3) ve dört (4)
nokta eğilme testleri yapılmıştır. Üç (3) nokta eğilme testleri için destek mesafesi 180, 300 ve 450 mm, dört
(4) nokta eğilme testlerinde ise 450 mm olarak belirlenmiştir. Eğilme testleri Zwick Roell 250 kN
elektromekanik çekme-basma cihazında 6 mm/dak. test hızıyla gerçekleşmiştir. Deplasman değerleri cihaz
üzerinden üst tabladan alınmıştır. Eğilme numune boyutları 180, 300 ve 450 mm destek mesafeleri için sırası
ile 230x80x30, 350x80x30, 500x80x30 mm olarak hazırlanmıştır. Üç (3) nokta eğilme testleri destek
mesafesi/parça kalınlık (L/d): 6, 10, 15 ve kesme mesafesi/parça kalınlık (a/d) ise: 3, 5, 7.5 olarak
belirlenmiştir. Dört (4) nokta eğilme testlerinde ise kesme mesafesi/parça kalınlık değeri (a/d:5) sabit
tutulmuştur (Şekil 1 b). Üç nokta ve dört nokta eğilme testleri şematik olarak Şekil 2 de verilmektedir. Balans
olmayan numunelerde (U1, U2) “FD” durumunda eğilme yükü ince tabakadan, “FUP” durumunda ise kalın
tabakadan uygulanmıştır.
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Şekil 2. Eğilme Test Şematiği a. Üç (3) nokta eğilme testi b. Dört (4) nokta eğilme testi

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Sandviç kirişlerin, Şekil 3-7 arasında üç (3) nokta ve dört (4) nokta eğilme test grafikleri verilmiştir.
[0/90/±45] s tabakalı B1 numunesi kısa kiriş mesafelerinde: 180 mm ve 300 mm (Şekil 3 a, b) değerlerinde
üst fiber kırılması ve kor kayma hasarı göstermiştir. Kiriş mesafesi artışı ile B1 numunesinin eğilme yük
taşıma kabiliyeti azalmış, yükleme noktası altında üst fiber kırılması hasarı gözlenmiştir (Şekil 3 c, d).

Şekil 3. B1 Numunesinin üç (3) nokta ve dört (4) nokta eğilme test grafikleri
Tablo 3. B1 balans yapılı sandviç numunenin eğilme test sonuçları

Eğilme Testleri

B1 Balans Yapılı Sandviç Kiriş

Üç (3) nokta

Pm
(N)

τm
(MPa)

Hasar

L:180 mm

5775

1.312

KK/FK

L:300 mm
L:450 mm

4967
3869

1.129
0.879

KK/FK
FK

Dört (4) nokta
L:450 mm

B1 Balans Yapılı Sandviç Kiriş
4346

0,987

FK

[0/90] 2s tabakalı oluklu ve düz PVC içeren B2 ve B4 numunelerinin hasar yükleri ve rijitlik değerleri Tablo 4
ve 5’ de verilmiştir. Şekil 4’ de B4 numunesinin, B2 numunesine kıyasla daha düşük deplasman ve daha
yüksek hasar yükleri gösterdiği gözlenmektedir. Üç (3) nokta eğilme testlerinde, 180 mm ve 300 mm kısa
kiriş mesafelerinde kor kayma hasarı, 450 mm kiriş mesafesinde ise üst fiber kırılması gözlenmiştir. Oluk
içeren numunelerde kayma rijitliği (GA) değeri düz PVC içeren numunelere kıyasla iki katına çıkmıştır
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(Tablo 5). Dört (4) nokta eğilme testleri neticesinde, B2 numunesi kor kayma hasarı (KK), B4 numunesi ise
üst fiber kırılma hasarı (FK) göstermiştir.

Şekil 4. B2, B4 Numunelerinin üç (3) nokta ve dört (4) nokta eğilme test grafikleri
Tablo 4. B2 ve B4 balans yapılı sandviç numunelerin eğilme test sonuçları

Eğilme Testleri

B2 Balans Yapılı Sandviç Kiriş

Üç (3) nokta

Pm
(N)

Δ max
(mm)

τm
Hasar
(MPa)

L:180 mm

4377

10.182

0,995

L:300 mm
L:450 mm
Dört (4) nokta
L:450 mm

B4 Balans Yapılı Sandviç Kiriş

KK

3912
10.888
0,889
KK
4323
14.121
0,979
FK
B2 Balans Yapılı Sandviç Kiriş
5620
20.138
1,294
KK

Pm
(N)

Δ max
(mm)

τm
Hasar
(MPa)

7254

4.013

1,649

KK

6653
7.300
1,512
KK
6501
13.148
1,510
FK
B4 Balans Yapılı Sandviç Kiriş
7257
10.774
1,651
FK

Not: KK: Kor kayma hasarı, FK: Üst fiber kırılması
Tablo 5. B2 ve B4 balans yapılı sandviç numunelerin eğilme rijitlik değerleri

B2 Balans Yapılı Sandviç Plakanın Rijitlik Değerleri
Üç (3) nokta

Ke
(N/mm)

L:180 mm

1411.2

L:300 mm
L:450 mm
Dört (4) nokta
L:450 mm

760.41
429.31

EI deneysel
(MPa.mm4)

6

2976.10

GA deneysel
(MPa.mm2)

3

62.5.10

Eef.
(GPa)

Gef.
(MPa)

I
(mm4)

A
(mm2)

16.533

26.042

18000
0

2400

Gef.
(MPa)

I
(mm4)

A
(mm2)

580.43
B4 Balans Yapılı Sandviç Plakanın Rijitlik Değerleri

Üç (3) nokta

Ke
(N/mm)
2349.6
1190.7
534.46

EI
(MPa.mm4)

GA
(MPa.mm2)

Eef.
(GPa)

L:180 mm
L:300 mm
18000
6
125
14.467
52.083
L:450 mm
2640.10
0
Dört (4) nokta
622.11
L:450 mm
Not: EI: Eğilme rijitlik, GA: Kayma rijitlik, Eef: Efektif rijit, EI deneysel /I, G ef. : Efektik rijit. GA deneysel /A
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[0/90] 2s (600gr/m2) tabakalı B3 numunelerinde tüm destek mesafelerinde üst fiber kırılması gözlenmiştir.
Destek mesafesi artışı ile yük taşıma kabiliyetleri azalmıştır (Şekil 5). [0/90] 2s (850gr/m2) tabakalı B2
simetrik kiriş ile kıyaslandığında, B3 numunesinin L:450 mm kiriş mesafesinde aynı hasar durumunu
gösterdiği fakat %57.9 oranda hasar yükünün düştüğü gözlenmiştir (Tablo 4, 6).

Şekil 5. B3 Numunesinin üç (3) nokta ve dört (4) nokta eğilme test grafikleri
Tablo 6. B3 balans yapılı sandviç numunenin eğilme test sonuçları

Eğilme Testleri

B3 Balans Yapılı Sandviç Kiriş

Üç (3) nokta

Pm
(N)

τm
(MPa)

Hasar

L:180 mm

3800

0.880

FK

L:300 mm
L:450 mm

3088
2737

0.715
0.634

FK
FK

Dört (4) nokta
L:450 mm

B3 Balans Yapılı Sandviç Kiriş
3862

0.894

FK

Balans olmayan U1 numunesi, üç (3) nokta eğilme testlerinde L:180 mm ve 300 mm destek mesafelerinde
“FUP” durumunda daha az deplasman ve daha yüksek hasar yükleri göstermiştir (Şekil 6 a, b). L: 450 mm
destek mesafesinde ise “FUP” yükleme durumunda kirişler daha yüksek deplasman değerinde hasara
uğramıştırlar (Şekil 6 c). Dört (4) nokta eğilme testlerinde her iki yükleme durumunda hasar yükleri ve hasar
durumları eşitlenmiştir (Şekil 6 d). Destek mesafesi artışı ile yük taşıma kapasitesi azalmıştır (Tablo 7).

Şekil 6. U1 Numunesinin üç (3) nokta ve dört (4) nokta eğilme test grafikleri
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Balans olmayan U2 numunesi, üç (3) nokta eğilme testlerinde tüm destek mesafelerinde “FUP” durumunda
daha fazla deplasman ve hasar yükleri göstermiştir (Şekil 7). Üç nokta eğilme testlerinde üst fiber kırılması
(FK) hasar durumu gözlenmiştir. U2 numunesi dört (4) nokta eğilme testlerinde ise “FUP” durumunda kor
kayma hasarına uğramıştır.

Şekil 7. U2 Numunesinin üç (3) nokta ve dört (4) nokta eğilme test grafikleri
Tablo 7. U1 ve U2 balans olmayan yapılı sandviç numunelerin eğilme test sonuçları

Eğilme Testleri
Üç (3) nokta
Yükleme
L:180 mm
L:300 mm
L:450 mm
Dört (4) nokta
L:450 mm

U2 Balans Yapılı Sandviç Kiriş

U1 Balans Yapılı Sandviç Kiriş
Pm
(N)
FD
6419
4874
4367

FUP
7431
5646
4809

τm
Pm
τm
Hasar
(MPa)
(N)
(MPa)
FD FUP
FD
FUP FD FUP FD FUP
1.401 1.615
FK UTD 4935 5569 1.125 1.266
1.076 1.249 FK/KK KK 4140 4679 0.950 1.073
0.966 1.064
FK
FK 3288 4291 0.754 0.984

U1 Balans Yapılı Sandviç Kiriş
5883

586
1.301 1.297
1

KK

Hasar
FD
FK
FK
FK

FUP
FK
FK
FK

U2 Balans Yapılı Sandviç Kiriş
KK

4767 5114 1.093 1.173 FK

KK

Not: KK: Kor kayma hasarı, FK: Üst fiber kırılması, UTD: Üst fiber delaminasyon, FD: “Flexural down” ince
tabakadan eğilme yükü uygulama, FUP: “Flexural up” kalın tabakadan eğilme yükü uygulama.

4. SONUÇLAR
• Çalışmada, farklı [0/90/±45] s, [0/90] 2s , [0/90] 3s elyaf dizilimine ve sabit geometriye sahip balans ve balans
olmayan denizel sandviç kirişlerin eğilme davranışları raporlanmıştır. Kirişlerin hasar yükleri ve hasar
durumları tabaka dizilimi ve destek mesafesine bağlı olarak değişmiştir.
• Oluklu PVC içeren sandviç kompozitlerin eğilme yükü taşıma kabiliyetlerinde artış gözlenmiştir. PVC
içerisinde bulunan çapraz oluklar kor malzemenin daha rijit olmasını sağlamıştır. Oluklu PVC içeren
sandviç kirişlerin kayma rijitlikleri (GA) iki (2) kat artmıştır. Destek mesafesi artışı ile yük taşıma
kapasiteleri azalmıştır. Kısa kiriş mesafelerinde kırılgan ve ani kor kayma hasarı, uzun kirişlerde ise üst
tabaka fiber kırılması gözlenmiştir.
• Tabakaların rijitlik değerlerinin değişimi ile sandviç kirişlerin hasar yükleri ve hasar durumları değişmiştir.
Balans olan kirişlerde eğilme yükü taşıma kapasitesi B2>B1>B3 olarak sıralanmaktadır.
• Balans olmayan numunelerde yükleme durumuna göre hasar yükleri ve hasar durumları değişmiştir. U1 ve
U2 numunelerinde “FUP” durumunda yük taşıma kapasiteleri yüksek çıkmıştır. Yük taşıma kapasiteleri,
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destek mesafesi artışı ile azalmıştır. Rijitlik değerleri farklı olan alt ve üst tabakalara sahip U2 numunesi üç
(3) nokta eğilme testlerinde her iki yükleme durumunda üst tabaka fiber kırılması hasarına uğramıştır. U2
numunesi “FUP” yükleme durumunda ise, rijitlik değeri düşük tabakanın alt kısımda olmasından dolayı
yüksek deplasman değerlerinde hasara uğramıştır.
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Abstract
Distributed generation systems (DGS) are currently used to provide low cost energy, enable to use
renewable energy and to increase efficiency and performance of electrical power systems. Among
distributed generation technologies the popularity of microturbine generation systems (MTGS) is
increasing in terms of their small size, high efficiency, quick response and low operating-maintenance cost.
MTGS can work with different fuels such as natural gas, LPG, diesel, propane, biofuels and industrial
gases. In this paper, a MATLAB/Simulink model of split shaft microturbine generation system have been
presented which uses natural gas as fuel. Output power of micro turbine, fuel consumption and fuel cost
could be observed depending on power system dynamics by using developed model. Performance of
developed model is analyzed and presented for grid-connected mode and under different load conditions.
Keywords: Distributed generation system, fuel consumption, grid connected mode, microturbine
generation system.

1. INTRODUCTION
The demand for economical and uninterruptible energy has increased with the advancement in technology. The
importance of novel alternative electrical power systems has increased due to the increase in electric power
demand and related increased costs, reduction of fossil fuel reserves and climate changes such as increase of
atmospheric warming resulting from greenhouse gas emissions. Distributed generation systems (DGS) are
currently attracting lot of attention as a solution to these concerns by providing low cost energy, using the
renewable energy and increasing the efficiency and performance of electrical power systems.
DGS can be used to meet the energy requirement in rural areas where there is no grid connection, or to reduce
the use of electricity from the grid by working in parallel with the grid in regions where the grid connection is
available. DGSs consist of small modular distributed generation technologies, energy storage technologies and
energy management systems. DGSs can be composed of renewable energy technologies such as wind turbines
and photovoltaics, as well as non-renewable but promising technologies such as micro turbines and fuel cells
[1].
Microturbines, one of the distributed energy technologies, are small and simple cycle gas turbines which their
output powers range from 25 to 500 kW [2], [3]. They can operate with different fuels such as natural gas, LPG,
diesel, propane, biofuels and industrial gases. Microturbines can operate as independent source to meet baseload requirements in DGSs. Moreover, they can operate as the main source, standby source or peak shaving
source in a hybrid system. MTGSs consist of components such as turbine, combustor, compressor, generator,
recuperator and power electronic devices. There are basically two types of MTGS as single and split shaft
turbines. Single shaft MTGSs are relatively high speed turbines because of turbine and generator are located
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on the same shaft, however power electronic devices are required to regulate voltage frequency. Split shaft
MTGS’s generator is mounted on turbine via a gearbox [1-3].
Many studies have been carried out in the literature to model microturbines in different modes of operation.
The studies carried out focuses on dynamic modeling, simulation and performance analysis of the MTG system
for islanding and grid connected operations [1], [2], [4-10]. Different microturbine types have been considered
in these studies. Some of these studies single shaft microturbine generation systems have been investigated [1],
[2], [4], [5], [8-10], while others have been modeled split shaft microturbine generation systems [6], [7].
Microturbine generation systems can be modeled alone or within a hybrid system with other distributed
generation resources [11-18]. Because of microturbines work with fuel, some studies have tried to solve the
fuel problem of microturbines by performing optimization studies to minimize the fuel consumption of
microturbine [19-22].
In this paper, natural gas-driven split shaft microturbine fuel dependent model is presented. The model
implemented using MATLAB/Simulink is based on GAST model and the fuel consumption block is added to
the model. Thus, changes in output power of microturbine, fuel consumption and fuel cost could be observed
depending on changes in the power system. The load tracking performance of model developed in this study is
tested and validated for grid connected mode and under different load conditions.
Microturbine technology, types, applications, working principle and fuels used in this technology are presented
in Section II. Mathematical model of microturbine generation system, parameters and equations used in this
model are given in Section III. This section also presents the analysis of the MTGS model performed in
MATLAB/Simulink. The study is concluded with the Section IV.

2. MICROTURBINE TECHNOLOGIES
Microturbines are small and simple cycle gas turbines that provide electricity and heat generation on a small
scale. Microturbines are generally used as power generation system in DGSs and combined heat and power
(CHP) applications. Microturbines operate based on the thermodynamic cycle, called the Brayton cycle, such
as conventional gas turbines [3]. In this cycle, the ınlet air is compressed in the compressor. The fuel injected
with the compressed high-pressure air is mixed in a combustion unit and combustion is performed. The
compressed hot air is transmitted to the turbine and drives the turbine. The generator is driven with the
mechanical power at output of the microturbine and generates voltage at high frequency or standard frequency
depending on shaft type. The generated high frequency voltage is regulated and converted to standard frequency
voltage by using power electronic devices. A heat recovery system called a recuperator can also be used in
microturbine generation systems to increase productivity and performance.
There are two types of microturbine generation systems as single shaft turbines and split shaft turbines. [1-3].

2.1. Single shaft microturbine generation system
Single shaft MTGSs are relatively high speed because of turbine and generator are located on the same shaft.
Turbine speed is between 50.000-120.000 rpm [29]. The turbine drives both compressor and generator on the
same shaft. Therefore, high frequency AC voltage is generated at the output of the generator. In this system, to
convert high-frequency AC voltage to appropriate frequency for loads is needed power electronic devices.

2.2. Split shaft microturbine generation system
In the split shaft MTGSs, the turbine is connected to generator via a gearbox. The gearbox reduces the highspeed torque of the turbine and makes it suitable for synchronous generator. Therefore, an AC voltage with a
frequency of 60 or 50 Hz is generated at the output of the generator. Thus, the generator output can be connected
directly to the load without the need for power electronic devices.

2.3. Fuels used in microturbines
The main fuel source of microturbines is natural gas. Microturbines also work with fuels such as LPG, diesel,
propane, industrial gases and biofuels to offer fuel flexibility to the user. Natural gas is one of the fossil fuels
that takes place in the bowels of the earth. It consists of gases such as methane, ethane, propane. Therefore,
natural gas can easily be converted to methane, propane and other fuel types. Natural gas is a flammable,
unscented and nonpoisonous gas. Nowadays, it can be used in many areas from domestic heating to vehicle
applications [24]. Natural gas is the main source of energy for microturbines. LPG is a liquefied petroleum gas
which is odorless and colorless, and contains a mixture of propane and butane gases. LPG is obtained by
processing natural gas or refining petroleum in refineries. LPG is used as alternative fuel in heating, cooking,
hot water and vehicles. Propane is a flammable hydrocarbon gas and when it is mixed with butane gas, liquefied
petroleum gas is obtained [25]. Diesel is used as fuel in diesel engines and diesel generators of vehicles [26].
Biofuels are liquid or gaseous fuels produced from the biomass by thermal or chemical processes and these
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gases can provide a carbon dioxide balance in the atmosphere [27]. Biodiesel, bio-ethanol, bio-methanol,
biogas, synthetic gas, hydrogen etc. are some of the biofuels.
Table 1 shows some properties of fuels used in microturbines. In this table, the fuel with the highest thermal
value is natural gas. This feature shows that the main fuel source of microturbines is natural gas.
Table 1. Comparison of fuels used in microturbine [28].
Fuel

Chemical Formula

Natural gas
LPG / Propane
Diesel
Biodiesel

LHV (MJ/kg)

HHV (MJ/kg)

Density

CH4

47.141 MJ/kg

52.225 MJ/kg

C3 H8

46.607 MJ/kg

50.152 MJ/kg

0.712 kg/m3

C8 to C25

42.791 MJ/kg

45.766 MJ/kg

C12 to C22

37.528 MJ/kg

40.168 MJ/kg

LHV: Low Heating Value, HHV: High Heating Value

1.898 kg/m3
840 kg/m3
880 kg/m3

3. DEVELOPED MICROTURBINE MODEL
The natural gas-driven split shaft MTGS model that implemented using MATLAB/Simulink is shown in Fig.
3. Microturbine model is based on GAST model. The microturbine model consists of speed and power control
blocks and a fuel consumption block is added to the MTGS model.

Fig. 1. Simulink implementation of split shaft microturbine system [6], [7]

The model is considered to operate under normal operating conditions and there are no heat recovery unit or
regulator in the model. Temperature and acceleration control blocks are not included in the model because they
have no effect on normal operating conditions. Speed and power controls used in the model are provided using
PI controller. The speed and power control blocks are shown in Fig. 4 and 5, respectively. The parameters used
in speed and power control system models, K s and K f are proportional gains of PI controller; K k and K i are the
integral gain of the PI controller.

Fig. 4. Power controller model [6], [7]
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The parameters of the microturbine model are as shown in Table 2.
Table 2. Microturbine parameters [29], [30]
Parameter

Value

Rated power (𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟−𝑀𝑀𝑀𝑀 )

250 kW

Real power reference (𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 )

1.0. p.u.

Fuel system lag time constant (𝑇𝑇1 )

10.0 s

Damping of türbine (𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 )

0.03

Fuel system lag time constant (𝑇𝑇2 )

0.1 s

Load limit time constant (𝑇𝑇3 )

3.0 s

Load limit (𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )

1.2

Maximum value position (𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )

1.2

Minimum value position (𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )

-0.1

Temperature control loop gain (𝐾𝐾𝑇𝑇 )

1.0

Power control proportional gain (𝐾𝐾𝐹𝐹 )

0.1

Power control integral gain (𝐾𝐾İ )

1.0

Speed control proportional gain (𝐾𝐾𝑆𝑆 )

1000

Speed control integral gain (𝐾𝐾𝐾𝐾 )

12.5

Speed reference (𝑤𝑤𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 )

1.0. p.u.

In the simulation of the MTGS model, a simple synchronous generator block available in the SimPowerSystems
library in MATLAB/Simulink was used as the synchronous generator model. The parameters of the
synchronous generator are shown in Table 3.
Table 3. Synchronous generator parameters [29], [30]
Parameter

Value

Rated power (𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟−𝑆𝑆𝑆𝑆 )

250 kW

Rated linet o line voltage (𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 )

660 V

Frequency (𝐹𝐹)

60 Hz

Inertia constant (𝐻𝐻)

0.822 s

Damping factor (𝐾𝐾𝐷𝐷 )

33.63 p.u.

Number of poles (𝑃𝑃)

2

Internal resistance (𝑅𝑅)

0.02 p.u.

Internal reactance (𝑋𝑋)

0.3 p.u.

When the MTGS is connected to the grid, the fuel consumption of the microturbine changes depending on the
output power. Equation (1) and Equation (2) are used to calculate the natural gas fuel flow consumption of the
microturbine in (m3 /h) and the specific fuel cost in (€/h), respectively [20], [31].

FFMT = 0.0007(PMT−out )2 + 0.29(PMT−out ) + 1.684

(1)

2

FC (P) = 0.0005P + 0.1809P + 1.223

(2)

3.1. Microturbine MATLAB Model and Performance Analysis
The grid-connected split shaft MTGS model that implemented using MATLAB/Simulink is shown in Fig 6.
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Fig. 6. MATLAB/Simulink model of split-shaft MTG system connected to grid

In the distribution system, a simple R-L equivalent source with voltage of 11 kV and a delta-wye connected
transformer with power of 200 kVA and voltage of 11 kV/440 V were used. The distribution network
parameters are as shown in Table 4.
Table 4 Distribution system parameters [6], [7]
Parameter

Value

3-ph source base voltage

11 kV

3-ph source S.C. level

500 kVA

3-ph source X/R ratio

6

Dist. trans. nominal power

200 kVA

Frequency

60 Hz

Dist. trans. primary voltage

11 kV

Dist. trans. secondary voltage

440 V

The MTGS system can either supply the loads alone or work synchronously depending on whether a circuit
breaker used between the MTGS and distribution system is switched on or off.

Electrical power(p.u.)

In this model, the microturbine generation system and the distribution system were initially run in no-load, then
at t=5 sec. a load of 30 kW is applied to microturbine and a load of 120 kW is applied to distribution system.
At t=50 sec., another load of 90 kW is connected to the microturbine. Then at t=100 sec., the circuit breaker
that connects the MTG system and the distribution system is turned off and the MTG system is integrated with
the grid. At t=200 sec., the circuit breaker is opened and the two systems is run independently until at t=250
sec. The electrical power output of the microturbine is shown in Fig 7. This graphic shows that the loads are
activated and microturbine supplies these loads.

Time(sec)
Fig. 7. Generator electrical power output (p.u.)

The mechanical power transferred to the generator from the microturbine and the microturbine-generator speed
are shown in Figures 8 and 9, respectively. The mechanical power transmits to the generator follows the load
demand power meets by the generator with a certain delay. The microturbine-generator speed falls in
instantaneous load demand, but then it becomes stable.
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Time(sec)

Rotor speed(p.u.)

Fig. 8. Mechanical power output of microturbine (p.u.)

Time(sec)
Fig. 9. Microturbine-generator speed (p.u.)

Distribution
system power (W)

The power change of the distribution system is shown in Fig. 10. As seen in Fig. 10, the distribution system is
run in no load until t=5 sec. At t=5 sec., a load of 120 kW is applied to distribution system and this load is
supplied by the distribution system up to t=100 sec. At t=100 sec., an increase in the power of the distribution
system is observed following the integration of the microturbine generation system with the distribution system.
This increase is due to the sharing of the powers of the loads connected to the microturbine generation system.
On the other hand, a decrease is observed in the microturbine power as part of the power supplied by
microturbine is supplied by distribution system up to t=200 sec.

Time(sec)
Fig. 10. Power change of distribution system

Fuel consumption and fuel cost calculation blocks are integrated into the model by using Equation (1) and
Equation (2). Thus, microturbine’s natural gas fuel consumption and fuel cost variation could be observed. Fig.
1 shows the changes in fuel consumption of microturbine.
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Time(sec)
Fig. 11. Fuel consumption of microturbine (m3 /h)

In addition, the natural gas fuel consumption (m3 /h) and the fuel cost (€/h) values depended on the output
power of microturbine are given in Table 4. On this table, there are instantaneous natural gas fuel consumption
and fuel cost values when the MTG system supply to load alone. When the MTG system is connected to the
distribution system at t = 100 and 200 sec., the loads are shared between the two systems, so it is observed that
fuel consumption and fuel cost values decreased due to the changes in microturbine output power.
Table 4. Fuel consumption and fuel cost of microturbine.
Fuel Cost of
MT (€/𝐡𝐡)

5 kW (0-5 sec.)

Fuel Consumption of MT (𝐦𝐦𝟑𝟑 /𝐡𝐡)

30 kW (5-50 sec.)
120 kW (50-100 sec./200-250
sec.)

10.92 (m3 /h)

7.043 (€/h)

Power (kW)

1.684 (m3 /h)

1.223 (€/h)

42.71 (m3 /h)

27.6 (€/h)

4. CONCLUSION
Microturbine generation systems have begun to become a promising technology in power systems due to their
advantages such as reduction environmental pollution, increase energy efficiency and increase system
reliability.
In this study, the dynamic modeling of microturbine generation systems, which is one of the distributed
generation technologies, is investigated. In addition, the structure, working principle, types and properties of
microturbine generation systems are mentioned. The grid-connected split shaft MTGS model is developed
using MATLAB/Simulink and observed its load tracking performance as power generation system. In addition,
fuel consumption and fuel cost blocks are integrated with this natural gas-driven model to determine how much
fuel the model consumes and how much the fuel costs depending on the various load changes. It has been
observed that when the MTGS model is connected to the distribution system, the power drawn from the network
increases and the power drawn from the MTG system decreases due to the power sharing between the two
systems. It has also been observed that the MTG system can successfully perform load tracking, as well as fuel
consumption and fuel cost varying proportionally with output power change.
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Abstract
In this study, the driving method of travelling wave ultrasonic motor and the effect on motor speed of angle
between 2 phases were investigated. Shinsei USR60 was used for motor modelling. According to the motor datasheet,
electrical model was transformed to mathematical model and a load depending on external variables was designed. The
travelling wave motor is driven by a lot of method. However, 2 phases driving method is preferred common because of the
cost and design of driving circuit for the motor. Under the defining a load moment, the gradual varying for angle of 2
phases was observed at constant applied voltage. The gradual changing of phase angle between 0° - 90° leaded to
increasing the motor speed. On the other hand, the gradual changing of phase angle between 90°-180° leaded to decreasing
the motor speed. Resultly, the chosen of the suitable phase angle range provides increasing or decreasing the motor speed.
In common usage the motor, increasing the motor speed is requested. Therefore, this study shows that suitable phase angle
range is between 0° - 90° leaded.

Keywords: ultrasonic motor, speed control, 2 phases, drivign method

1. INTRODUCTION
In recent years, ultrasonic motors have been frequently mentioned in industrial fields, medicine,
robotics, automotive fields [1]. Magnetic vibration in the form of expansion-contraction arising from
application of high-frequency sinusoidal two-phase voltage between the piesoelectric ceramic material, which
is a phase difference between them, is called a walking wave ultrasonic motor (TWUM).
The greatest disadvantage of electromagnetic motors used in the industrial field is that the windings or
permanent magnets that make up the electromagnetic field take up a lot of space. At the same time, the use of
gearboxes also provides the required power where low speed is required. For this reason, a considerable
increase in size is observed. Instead, the USMs, which are independent of the electromagnetic field and which
are very small in size, are able to provide maximum torque at low forces [2].
Due to the piezoelectric material used in construction, they have high capacitance. Therefore, by using
series or parallel resonant inductors, capacitances formed by connecting series or parallel inductance to
capacitance are driven out [3-4].
The driving frequency of the TWUM, the amplitudes of the applied two-phase voltages, and the phase
difference between the two phases are variables in the speed control methods of the TWUM [5].The
advantages and disadvantages of ultrasonic motors against other motors are given below [4-9-10].
Advantages;
• Power and torque per unit weight are high.
• At TWUM, high torque at low speed is achieved with high efficiency.
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• Motor position control can be made precisely because there are no oscillation faults created by the
gears.
• Even if the electric energy is cut off, the current position of the interruption due to the frictional force
of the stator and rotor surface is maintained.
• The engine can be produced in different sizes and shapes. Linear USM is one of them.
• TWUMs operate without sound.
• Since TWUMs do not have windings and permanent magnets, they do not generate electromagnetism.
Disadvantages;
• There is a need for a high frequency sinusoidal voltage source with two phases to drive the TWUM.
• Requires a piezoelectric material with high abrasion resistance and therefore high cost.
• Not suitable for mobile systems where high power is required.
• Excessive wear due to rubbing between the stator and the rotor shortens the life of the motor.
• The parameters of the TWUMs vary as the working conditions change. The relevant parameters must
be checked in order for the motor to run steadily.
High frequency is needed in the driving method of TWUM. The friction force and mechanical
vibrations in this context complicate the mathematical model of TWUM. In addition to the motor's own
parameters, the supply voltage, the load torque and the drive frequency, as well as the temperature and the
heat generated during operation, are continuously changing [6-7]. In this work, in the equivalent circuit model
obtained in Matlab Simulink, variable parameters are accepted in the load circuit. In simulation, the values of
phase difference frequency and speed information are measured. The simulation results gave decisive results
in the speed control of the designed TWUM. In this context, the driver proved to be stable in the circuit.

2. ULTRASONIC MOTORS
TWUM consists of two parts, stator and rotor. The stator and rotor are designed as a ring. The stator is
made of elastic stainless steel or phosphorous material. According to the working principle, in order to
increase the effect of the turbulences, a comb-like gear structure is formed on the stator surface which the
rotor touches [8]. Figure 1 is a cross-sectional view of USR60, a TWUM produced by Shinsei.

Fig.1. The Structure of TWUM
A thin piezoelectric ceramic layer was used on the stator surface to generate vibration. An elliptical
movement occurs at the peak points of an alternative walking diver produced in the stator's body. In this case,
because the rotor is mounted on the stator with a pressure force, it is rotated by the tangential movement in
the opposite direction of the running wave [9]. Figure 2 shows the working principle of TWUM.
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Fig.2. The Working Principle of TWUM
1. The Equivalent Circuit TWUM
The working conditions of the TWUM are very complicated because many parameters are variable. While
TWUM's equivalent circuit is being developed, the effects and mathematical equations of piezoelectric
material are utilized. The equivalent circuit model of Figure 3 of the TWUM is taken [1].

Fig.3. The Equivalent Circuit TWUM
The single phase equilibrium of TWUM is given in Equation 1.
(1)
In te equation 1, Zd is the stator, Zm is the rotor impedance and can be written as in Equation 2 and Equation
3.
(2)

(3)
If Equation 2 and Equation 3 are written in Equation 1, Equation 4 is obtained.
Z=

(4)

Electrical impedance and the electromechanical impedance transformation are the same as in equation 5.
(5)
The transformations of the electromechanical values in the equivalent circuit are as in Equation 6 below.
(6)
The motor's vibration speed is equal to the ratio of the maximum value of the circuit current to the normal
force factor and is shown in Equation 7 with the maximum vibration speed
obtained in a normal direction
[11].
3
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(7)

2. Driving Circuit of TWUM
To control the traveling wave ultrasonic motors, the amplitude of the applied voltage, its frequency or degree
between phases are changed. The driving methods in which any of these methods are used are called single
mode. The most common single-mode method is to change the frequency of the applied voltage.
The single mode method is important for the development of the designs of the two-mode speed control
systems. In addition, a more efficient speed control system can be achieved by adjusting the frequency of the
applied voltage to the motor, as well as by adjusting the phase difference between the two applied phases
[12].
In Fig. 3, simulation is carried out on MATLAB, which is suitable for the simulation for the speed control of
the traveling wave ultrasonic motor suitable for two modes of operation. During speed monitoring, the
voltage applied to the motor is kept constant and the speed of the motor is monitored by changing the phase
angle value between the two phases. In simulations of the designed system, the parameters of the USR60
engine, which is the product of Shinsei, are simulated and the results are more effective.
To drive the TWUM, two phases with a phase difference between them are used at constant amplitude.
Switching elements with variable time delays are applied to create phase angles between phases. Mosfets
operating at high frequencies were used as keying elements. A high fre- quency AA can be applied to the
transformer used, as the effective value of the common terminal voltage source is 140 volts. Variations in the
driving frequency are achieved by changing the modulation frequency of the wave width. Rf resistance is
used to observe the number of revolutions of TWUM at different loads. At full load, the value of the Rf
resistor is 1024 ohms, while the value of the Rf resistor is 0 ohm when no load is applied [12].

3. MODELLING RESULT OF DRIVING METHOD VIA 2 PHASES FOR
TRAVELLING WAVE ULTRASONIC MOTOR
The relationship between the driving frequency and the rotor speed of the TWUM is given in Table 1, while
the amplitude of the two phases applied to the motor drive circuit when simulated is 140 volts and the angle
between the two phases is 90 ° and under different load torques. Looking at the values, it is seen that the rotor
speed decreases in direct proportion when the applied driving frequency increases.

Table 1. The Relationship Between Driving frequency of TWUM and Rotor Speed In Condition
of Applied Different Load Torque

Driving Frequency (KHz)

Rotor Speed (Rev/min)
40,70

100

92

85

79

71

40,81

96

89

83

75

68

40,98

91

82

75

68

61

41,15

80

74

68

61

58

41,32

71

63

57

48

41

41,66

59

51

42

36

29

42,01

51

43

36

29

22

42,37

40

34

24

19

0

42,55

32

23

17

0

0

43,90

20

14

0

0

0

0 Nm

0,1 Nm

0,2 Nm

0,3 Nm

0,4 Nm

Load Torque

Simulation results show that the rotor speed is changed from 100 rev / min to 14 rev / min by changing the
driving frequency from 40700 Hz to 43900 Hz. It has been observed that as the applied load torque on
TWUM increases, the number of revolutions decreases.
The phase difference was changed from 0 ° to 360 ° with 15 ° increments to see the influence of the TWUM
on rotor speed over the different load moments of the angle between the phases under constant amplitude
applied (Vetkin = 140 V) and with a driving frequency of 43900 Hz. It has been observed that the rotor speed
of the rotor varies from about 0 rev / min to about 40 rev / min. Table 2 shows that when the phase angle of
TWUM is between 0 ° and 90 °, the rotation direction of the motor changes and the rotor speed increases. If
the phase angle is 90 ° to 180 °, it decreases. And it is to stop at 0 ° position.
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Table 2. The Relationship Between Changing from 0deg to 180deg and Rotor Speed
Phase Degree (deg)
Load Torque

0

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

0 Nm

0

19

38

53

65

69

71,3

69

65

53

38

19

0

0,1 Nm

0

16

31

48,3

58,3

63

66,5

63

58,3

48,3

31

16

0

0,2 Nm

0

13

24

38,7

48,9

58

60

58

48,9

38,7

24

13

0

0,3 Nm

0

8

18

30

42,3

50,25

53

50,25

42,3

30

18

8

0

0,4 Nm

0

0,7

12

25

33,6

43,25

46,1

43,25

33,6

25

12

0,7

0

Table 3 shows that when the phase angle of TWUM is between 180 ° and 270 °, the rotation direction of the
motor changes and the rotor speed increases. If the phase angle is 270 ° to 360 °, it decreases. And it is to stop
at 0 ° position.

Table 3. The Relationship Between Changing from 180deg-360deg and Rotor Speed
Phase Degree (deg)
Load Torque 180

195

210

225

240

255

270

285

300

315

330

345

360

0 Nm

0

-19

-38

-53

-65

-69

-71,3

-69

-65

-53

-38

-19

0

0,1 Nm

0

-16

-31

-48

-58,3

-63

-66,5

-63

-58,3

-48,3

-31

-16

0

0,2 Nm

0

-13

-24

-39

-48,9

-58

-60

-58

-48,9

-38,7

-24

-13

0

0,3 Nm

0

-8

-18

-30

-42,3

-50,3

-53

-50,3

-42,3

-30

-18

-8

0

0,4 Nm

0

-0,7

-12

-25

-33,6

-43,3

-46,1

-43,3

-33,6

-25

-12

-0,7

0

4. CONCLUSION
By creating an electrical model of TWUM, the motor is simulated on MATLAB Simulink under different
load moments. For speed control of the TWUM, the phase angle between the phases applied for the drivİNG
voltage amplitude, driving frequency and two-phase method is controlled. In the study, the change of the
rotor speed and the rotation direction of the rotor were observed by changing the phase angles between the
phases in the two phase method with the TWUM driving frequency by applying different load moments. The
cost of the driving method used in the simulated system is cheap and easy to use, which is especially suitable
for the systems where the rotation direction must change.
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Abstract
In this paper, an illustrative comparison of an integer order and a fractional order nonlinear system is
presented. Firstly, an integer order nonlinear system’s behavior examined in PSpice software by realizing
its corresponding electronic circuit. After that, a fractional order of the nonlinear system is examined.
The numerical calculation of the fractional order chaotic system is realized based on frequency domain
approximation method and its corresponding electronic circuit approximation is also realized in PSpice
software. Finally, the time series, the phase portraits and FFT spectrum of the both integer order and
fractional order nonlinear system are compared.
Keywords: Nonlinear systems, chaotic systems, fractional order systems, circuit implementation

1. INTRODUCTION
Chaotic systems are nonlinear systems that can be simply described as order in disorder. Chaos is firstly
introduced by E. Lorenz in 1963[1] as a weather prediction tool. Nowadays, chaotic systems are used in many
different fields such as communication, encryption, data hiding, control, optimization, and so on. Chaotic
signals have properties of wide-band, noise like, hard to predict and aperiodic signals [2]. Chaos still is a
topical subject in the literature and there are many different chaotic systems are available to be used in many
different fields [3-6].
Electronic circuit model for chaotic systems is very essential for the studies in electronics and computer
sciences. Chua [7] was first to model a chaotic system with an electronic circuit. Later, power electronics
circuits [3], simple RLC, RC circuits [8], oscillators [9], digital filters [10] and capacitor circuits are available
in the literature to model chaotic systems. These circuit models are for the integer order chaotic systems. For
the fractional order chaotic systems, some of the electronic circuit model in the literature are proposed by C.
Xiang-Rong [11], L. Dorcak [12] and D. Chen [13]. In this study, for the fractional order chaotic system the
electronic circuit in [11] is used.
The structure of the article as follows; integer and fractional order chaotic system is described in section 2,
their corresponding electronic circuit realization given in section 3 and Discussion and results is given in the
last section.
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2. THE NONLINEAR SYSTEM AND ITS FRACTIONAL ORDER FORM
In this section the nonlinear system whose both integer and fractional order electronic circuit model are
realized is introduced. For the circuit realization, three dimensional (3D) chaotic system given below is used
[14].

x = -ax + by + yz
=
y -ay - bx + xz
z = z - xy

(1)

The chaotic system has two parameters a and b. In order to the system exhibit chaotic behavior, the value of
the parameter a and b should be 2 and 1 respectively. The initial condition of the system is x(0) = -0.25, y(0)
= -0.25 and z(0) = 0.25. The fractional order of the chaotic system is as in given below equation. Here, q x , q y
and q z are the fractional order and in this study all of the fractional orders are taken as 0.9.

d qx x
=
− ax + by + yz
dt qx
q
d yy
=
− ay − bx + xz
q
dt y
d qz z
= z − xy
dt qz

(2)

The x-y phase portraits of both integer and fractional order is given in Fig. 1. As it can be seen in the figure,
the phase portraits are different from each other.
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Fig. 1. The x-y phase portraits of integer (right) and fractional (left) order system

3. ELECTRONIC CIRCUIT REALIZATION
In this section, the electronic circuit application of the both integer and fractional order chaotic system,
introduced in the previous section, is realized. The circuits are realized in ORCAD-PSpice program.

3.1. Integer Order Circuit Realizations and Results
For the electronic circuit application, the circuit shown in Fig.2 is designed. The circuit is consists of simple
electronic elements. For multiplication, AD633 IC is used. All the capacitors have value 1nF
(C1=C2=C3=1nF). The value of resistors are as follows: R1 = R4 = 200kΩ，R2 = R5 = R10 = 40kΩ, R3 =
R6 = R9 = 400kΩ and R7 = R8 = 100 kΩ. The supply voltages are taken as V p =15V and V n = -15V.
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Fig. 2. Electronic circuit model for the integer order chaotic system

The time series output of the x, y and z of the chaotic system is given in Fig.3 for 500ms. The x-y and x-z
phase portraits obtained from the time series are given in Fig. 4.

Fig. 3. The time series output of x,y and z of the integer order chaotic system (500 ms).
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Fig. 4. The x-y and x-z phase portraits of the integer order chaotic system (500 ms).

FFT spectrum of the integer order chaotic system is given in Fig. 5. As it can be seen in the figure, the
frequency is range is between 0-5 KHz

Fig. 5. FFT spectrum of the integer order chaotic system

3.2. Fractional Order Circuit Realization and Results
For fractional order derivatives there are many different definitions methods are available in the literature and
the Riemann-Liouville is the simplest and easiest to use [11]. The laplace transform of the Riemann-Liouville
method can be written as if the initial conditions are zero:
 d q f (t ) 
q
L
 = s L { f (t )}
q
 dt


(3)

Here q is the fractional order. However, even though it is the simplest the method cannot be applicable
directly to an electronic circuit. To overcome this problem W.M. Ahmad [15] proposed an approximation of
the fractional order. For q=0.9, the approximate transfer function is given below:
1
2.2675( s + 1.292)( s + 215.4)
≈
s 0.9
( s + 0.01292)( s + 2.154)( s + 359.4)

(4)

The transfer function in Eq. 4 can be realized as in Fig. 6. The value of the circuit elements in Fig. 6 as
follows: R1=1550MΩ, R2=61540MΩ, R3=2.5MΩ, C1=734.6pF, C2=522.1pF and C3=1103pF.
For the realization of the fractional chaos system, the capacitance of the integrator circuits given in Fig. 2 are
replaced with the RC circuit given in Fig. 6.
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Fig. 6. Circuit model of fractional order transfer function approximation.

Time series output of x,y and z of the fractional system is given in Fig. 7 for 500ms. The x-y and x-z phase
portraits obtained from the time series are given in Fig. 8.

Fig. 7. The time series output of x,y and z of the fractional order chaotic system (500 ms).

Fig. 8. The x-y and x-z phase portraits of the fractional order chaotic system (500 ms).
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Fig. 9. FFT spectrum of the fractional order chaotic system

FFT spectrum of the fractional order chaotic system is given in Fig. 9. As it can be seen in the figure, the
frequency is range is between 0-10 KHz.

4. CONCLUSION
In this work, an illustrative comparison of an integer order and a fractional order 3D continues time chaotic
system is done with electronic circuit designs. The fractional order is chosen as q=0.9. The phase portraits
which are x-y and x-z planes, the time series for 500ms and FFT spectrums of the both integer order and
fractional order chaotic system are compared. As it can be seen in the figures 5 and 9, the frequency ranges
are different for integer and fractional system. FFT spectrum of the fractional order chaotic system is more
than integer order. Thus, the phase portraits and time series of the fractional order chaotic system are different
and the density is more than integer system. In future works, the comparisons of integer order and fractional
order can be done for other fractional orders such as q=0.95, q=0.80, q=0.70 etc..
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Abstract
One of the most important factors in controlling systems is accurate modelling of the systems. In some
situations, system modelling can be become very difficult and complex. In these situations, transfer
functions can be estimated by using input and output signals. In MATLAB environment, “tfest” function
is quite useful in estimation of transfer functions. In this paper, estimation of transfer functions of both
continuous and discrete time systems via MATLAB “tfest” function is explained. The results are
evaluated by comparing the real transfer functions and their corresponding estimated ones.
Keywords: MATLAB, continuous time system, discrete time system, estimation of transfer functions.

1. INTRODUCTION
In design of control systems, one of the most important factor is the transfer function of the system. The
transfer function can be obtained from analytic modelling or by utilizing the input and output signals of the
system. For the latter case one of the simplest method is employing MATLAB to obtain transfer function.
In MATLAB, the Toolbox used in obtaining transfer function from the input and output signals is “System
Identification Toolbox”. In this toolbox, there are many functions for system modelling and analysis [1]. In
the literature there studies available on this toolbox and its advancement [2-6].
State space models, transfer functions and process models can be obtained in MATLAB with System
Identification Toolbox” [1-3]. The MATLAB function used in transfer function estimation from the input
and output signals is called as “tfest”. With this function, the transfer function of both discrete and continuous
systems can be obtained from the input and output signals. The theoretical background of this function is
explained in [7-8].
In this study, obtainment of transfer functions of discrete and continuous systems via “tfest” function is
explained. The responses of both obtained and real transfer functions are evaluated.
In the second section, the use of “tfest” function is given. In the third and fourth sections, obtainment of
transfer functions of continuous and discrete time systems are given respectively and their comparison of the
real ones. Results and Evaluation is in the last section.

2. “TFEST” FUNCTION IN MATLAB
For many functions in MATLAB, they have very detailed usage. However, for the most of the users the basic
usage of the functions is sufficient. “tfest” function too has very detailed usage and options when it is
*
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required. In this study, obtainment of the transfer functions of continuous and discrete time systems is aimed
with basic usage of “tfest” function.
An easy way to comply with the symposium paper formatting requirements is to use this document as a
template and simply type your text into it. Below usage of “tfest” function for continuous time system is
given.
Cont_sys = tfest(data,number_of_poles)
Cont_sys = tfest(data, number_of_poles, number_of_zeros)
As it can be seen in the above, “tfest” function needs two or three parameters. The first one is “data”. With
this parameter the input and output signals and the sampling time are defined. In other words, parameter
“data” contains three different information namely; input signal, output signal and sampling time. The
parameter, defined by “iddata” function, is used as a MATLAB object. Below definition of “data” parameter
with “iddata” function is given.
data = iddata(output_signal,input_signal,sampling_time)
Here, “output_signal”, “input_signal” and “sampling_time” represents data array obtained from system’s
output, data array obtained from system’s input and sampling time of both data array respectively. For a good
transfer function estimation, generation of accurate “data” parameter is required.
“number_of_poles” and “number_of_zeros” parameters of “tfest” function represents, the desired number of
poles and zeros in the estimated transfer function respectively. These parameters values must be positive
integer.
For the discrete time system, another sampling time parameter is required to estimate transfer function with
“tfest”. Below usage of “tfest” function for discrete time system is given. For the discrete time system, only
difference from continuous counterpart is another sampling time parameter. The other three same parameter
is defined as in continuous time case.
Disc_sys = tfest(data, number_of_poles, number_of_zeros,'Ts',Sampling_time)

3. TRANSFER FUNCTION OBTAINMENT FOR CONTINUOUS TIME SYSTEM
In a system modelling, the problems are encountered in usually more complex systems. For this reason, in
this study, a fourth degree system with two zeros as defined in Eq. 1 is used.

s^2 + 4 s + 3
TF(s) = ---------------------------------------------

(1)

s^4 + 14 s^3 + 61 s^2 + 94 s + 70
In MATLAB environment, a random input signal whose value is between -10 and 10 is applied to the system
in Eq. 1 and its corresponding output signal is obtained. Later, by using these input and output signals and
“tfest” function”, the transfer function estimation is carried out for different number of poles and zeros. The
MATLAB code for this process is given in Program 1. In the program transfer function estimation is carried
for a system with two poles and no zeros.

Program 1
poles=2;
zeros=0;
Ts=0.025;
t=0:Ts:10;
sys=tf([1 4 3],[1 14 61 94 70])
input=[-10+20*rand(1,length(t))];
[output,t]=lsim(sys,input,t);
data=iddata(output,input',Ts);
new_sys=tfest(data,poles,zeros);
[output2,t]=lsim(new_sys,input,t);
plot(t,output,t,output2,'r.');
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In Program 1, the approximation of the estimated transfer functions' response to that of the real one is
observed by incrementing the number of poles or zeros. The estimated transfer functions according to the
number of poles and zeros is given in Table 1. The most important aspect of Table 1 is when the correct
number of poles and zeros are given, the estimated transfer function is equal to the real one. This shows that
if the number of poles and zeros are known, then very accurate transfer function of the system can be
obtained from input and output signals. In Fig.1, comparative results of estimated and real transfer function is
given.
Table 1. Estimated transfer functions for different number of poles and zeros.
# of Poles - # of Zeros

Estimated Transfer Functions
0.917
--------------------s^2 + 8.523 s + 17.11

2-0

0.01032 s + 0.813
-------------------s^2 + 7.49 s + 15.17

2-1

429.6
------------------------------------s^3 + 1593 s^2 + 1.06e04 s + 2.118e04

3-0

1.038 s + 0.6744
-------------------------------s^3 + 11.44 s^2 + 22.7 s + 16.47

3-1

-0.001313 s^2 + 1.054 s + 0.6945
--------------------------------s^3 + 11.64 s^2 + 23.09 s + 16.95

3-2

7149
------------------------------------------------s^4 + 28.75 s^3 + 7999 s^2 + 6.712e04 s + 1.34e05

4-0

760.9 s + 502.1
-------------------------------------------------s^4 + 731.9 s^3 + 8423 s^2 + 1.668e04 s + 1.225e04

4-1

s^2 + 4 s + 3
--------------------------------s^4 + 14 s^3 + 61 s^2 + 94 s + 70

4-2

If Fig. 1 is examined the result of all scenarios but the scenario with 3 poles and no zero are very close to the
result of the real transfer function. Especially scenarios with 3-1, 3-2, 4-1 and 4-2 poles-zeros have very good
results. According to these results, users can specify the number of poles and zeros with respect to the
applications they realize. The best optimization results occur when the number of poles and zeros selected as
4 and 2 respectively as it is in the real transfer function.
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Fig. 1. Comparative results of the estimated transfer functions’ response with the real transfer function response for
different number of poles and zeros.

4. TRANSFER FUNCTION OBTAINMENT FOR DISCRETE TIME SYSTEM
The only difference in transfer function estimation of discrete time system from its continuous system
counterpart is determining sampling time. When another sampling time is given to “tfest” function as a
parameter, transfer function of discrete time system is carried out. Here, Eq. 1 is discretised by applying zeroorder hold sampling, Eq. 2 is obtained.
0.0002877 z^3 - 0.0002829 z^2 - 0.0002434 z + 0.0002395
TF(s) = ---------------------------------------------------------------------------z^4 - 3.672 z^3 + 5.05 z^2 - 3.083 z + 0.7047

(2)

The input signal used in the previous section is applied to the system defined in Eq. 2 and its corresponding
output signal is obtained. The MATLAB code for this process and discrete time transfer function estimation
process with “tfest” function is given in Program 2.
Program 2

3297

Transfer Function Estimation, S. Kacar, B. Aricioglu, A. Akgul, F. Yalcin
poles=2;
zeros=1;
Ts=0.025;
t=0:Ts:10;
sys=tf([1 4 3],[1 14 61 94 70]);
sys=c2d(sys,Ts,'zoh');
input=[-10+20*rand(1,length(t))];
[output,t]=lsim(sys,input,t);
data=iddata(output,input',Ts);
new_sys=tfest(data,poles,zeros,'Ts',Ts); [output2,t]=lsim(new_sys,input,t);
plot(t,output,t,output2,'r.');

As it is in Program 1, the estimated transfer functions are compared with the real transfer function in Program
2. Different estimated transfer function is obtained by incrementing the number of poles or zeros. The main
difference of Program 2 from Program 1 is, discretisation of the system with “c2d” function and specifying
“Ts” sampling time in order to estimate transfer function of discrete time system. Estimated discrete time
transfer functions for different number of poles and zeros are given.
Table 2. Estimated discrete time transfer functions for different number of poles and zeros.
# of Poles Zeros
2-1

2-2

3-1

3-2

3-3

4-2

4-3

4-4

Estimated Transfer Functions
3.991e-05 z + 0.0004184
----------------------z^2 - 1.823 z + 0.8313
5.653e-05 z^2 + 0.0003714 z + 3.529e-05
--------------------------------------z^2 - 1.821 z + 0.8295
4.587e-05 z + 0.0003992
-----------------------------------z^3 - 1.855 z^2 + 0.8917 z - 0.02796
8.555e-05 z^2 + 0.0003153 z + 0.0003152
--------------------------------------z^3 - 1.281 z^2 - 0.1518 z + 0.4464
1.422e-06 z^3 + 0.0002682 z^2 + 3.964e-05 z - 0.0002998
------------------------------------------------------z^3 - 2.735 z^2 + 2.483 z - 0.7475
-2.766e-05 z^2 + 0.000417 z - 0.000383
--------------------------------------------z^4 - 3.135 z^3 + 3.587 z^2 - 1.76 z + 0.3081
-2.253e-06 z^3 + 0.0003013 z^2 - 0.0001096 z - 0.0001813
-------------------------------------------------------z^4 - 2.917 z^3 + 2.985 z^2 - 1.209 z + 0.1409
-1.119e-16 z^4 + 0.0002877 z^3 - 0.0002829 z^2 - 0.0002434 z + 0.0002395
-----------------------------------------------------------------------z^4 - 3.672 z^3 + 5.05 z^2 - 3.083 z + 0.7047

When Table 2 is examined, the transfer function of the scenario with number of poles and zeros are selected
as 4 is almost same as in Eq. 2. In this scenario there is an extra term z^4 in the numerator. However, the
coefficient of this term negligibly small. Hence, the estimated transfer function with four poles and four zeros
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Fig. 2. Comparison of response of the estimated transfer functions with that of the real transfer function

are almost equal to the real transfer function in Eq. 2. As it can be seen in Table 2, “tfest” function can
accurately estimate transfer function of a discrete time system when the right number of poles and zeros are
selected.
In Fig. 2 the responses of estimated transfer functions in Table 2 and their comparison with the response of
the real transfer function is given. If Fig. 2 is examined all the results are close the real one. According to Fig.
2 when the number of poles-zeros selected as 3-3, 4-3 and 4-4 the response of the estimated transfer function
converge to the that of the real transfer function. This shows that, when the right data and sampling time
parameters are selected, “tfest” function can estimate accurately transfer function of a discrete time system.

5. RESULTS AND EVALUATIONS
In this study, “tfest” function of MATLAB is used which is very effective and simple tool for system
modelling in control system design. The basic use of “tfest” function is explained where it has very detailed
and complicated usage. Moreover, transfer function of both continuous and discrete time systems are
estimated via the basic use of “tfest” function. In the transfer function estimation applications, estimations
trials are done to get as close as possible the systems given in Eq. 1 and 2 and satisfactory results are
obtained. With this study, the usability and high performance of “tfest” function of MATLAB. As a
conclusion it is safe to say, when the users select the appropriate number of poles and zeros and sampling
time, they can have a transfer function with the properties of the system they wish to model.
In the study, application are realized with input and output signals in time domain. However, the frequency
response of the estimated transfer function is very important in terms of system’s dynamics. For this reason,
the future studies in this topic will be in frequency domain and their result will be examined in detail.
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Abstract
Nowadays, the use of robot technologies have become widespread. Robots that have been confronted in
many sectors have also been used in surgical operations in recent years. RCM (Remote Center of Motion)
mechanisms take the place of these robots, which have less space-consuming and specially designed for
operation.
In this study, some of the RCM mechanisms used in surgical operations are mentioned. A unique surgical
robot design that is not in the literature of robots used for surgical purposes has been described. The
motion equations of Robota are obtained by Lagrange mechanics. Parts and assembly of robot were
realized with 3D design program and PID control of robot was done using MATLAB software. In PID
control, motion equations obtained with Lagrange are used. The PID coefficients (kp, kd, ki) used during
control are optimized using genetic algorithm. The PID control graphics obtained with MATLAB are
given in the result.
Keywords: Surgical robot, RCM mechanism, Lagrange motion equations, PID control.

1. INTRODUCTION
Nowadays, surgical applications, entering the body through a small incision with laparoscopic procedures are
performed and are expanding the use of robots for these operations. In existing systems, conventional robots
are used for the body. Surgical procedure is carried out by a separate mechanism which is attached to the end
of the robot and robot is used to positioning this mechanism. These mechanisms are called Remote Center of
Motion (RCM) mechanism.
The purpose of the RCM mechanism, provide rotating around the incision point to prevent potential damage
of the body tissue by the robot. Instruments enter through this incision point into the body with mechanical
control and the robot works.
For reasons such as robots in the operation field covering many places, the difficulty of controlling and
maintenance the robot, focuses on fixing the RCM mechanisms to working area and direct drive. For this
purpose, two different mechanisms profile as a parallel and spherical are developed. In addition, the spherical
mechanisms are designed in two different profiles as serial and parallel. In the aforementioned method,
mechanism is fixing either end of a robotic arm or directly to the working zone. For this reason, it can be said
RCM point’s position is fixed. However, although body structure during operation assumed to be constant, as
a result of very small movements happen resulting from the organism's liveliness, for precision surgical
applications, researchers tend to develop mechanisms as RCM point moving. For this purpose, Hybrid
(Serial-Parallel) mechanisms have emerged. In the hybrid mechanisms, working around the RCM point
*
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performed by the serial module, shift the RCM point is performed by the parallel module. In this way,
requiring very small linear movement and host rotate around incision point such as eye operations, surgical
success is increases [1].

2. LITERATURE
2.1. Parallel RCM Mechanisms
This kind of RCM mechanisms is usually acted as a basic component of 2 degree of freedom (DOF) or multiDOF RCM mechanisms because of its simple structure. The most familiar RCM mechanisms in applications
are based on a parallelogram structure, which can easily compose 2-DOF RCM mechanisms. Fig. 1a-f shows
a basic configuration of parallelogram-based RCM mechanisms. [2].

Fig. 1. Parallelogram-based RCM mechanisms [2]

RoboMaster1: In this study, Hadavand at al. studied on a double parallelogram robot called RoboMaster1. A
main feature of the double parallelogram mechanism which looks attractive at the first glance is the fact that
the center of rotation is located at a tunable distance from the body of the mechanism. So, this mechanism can
be efficiently transfer the remote center of rotation to the back of surgeon’s hand without limiting surgeon’s
maneuvers. For having a stable RCM mechanism, they added another double parallelogram to the mechanism
with some offset from the first one as is illustrated in Fig. 2 [3].

Fig. 2. RoboMaster1 [3]

Development of a Novel Mechanism for Minimally Invasive Surgery: In this paper, a novel robotic system
that can asist minimally invasive surgery is proposed by Wang at al. The system has two subsystems: a 3DOF arm part and 4-DOF instruments. The arm part has a new remote center-of-motion mechanism, while
the 4-dof instruments with the diameter 8mm can increase the dexterity during the surgery. The structure of
the double parallelogram is simple, and it can fulfill the requirements of the incision point constraints without
extra degree of freedom. So it is adopted in many MIS robot systems as the arm part (Fig. 3) [4].

Fig. 3. Mechanism for MIS robot [4]

2.2. Spherical RCM Mechanisms
Promis: Laribi at al. work on developing a compact system for robot-assisted surgery. A PROMIS (Prime
RObot for Minimally Invasive Surgery) system is designed for collaborative operation between the surgeon
and the robot. The mechanism under study is member of a class of spherical mechanism in which all the links
rotation axes intersect at a single point located at the center of the mechanism which shown in Fig. 4. The
pivot point makes the spherical mechanism a natural candidate [5].
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Curved RCM Arm: Disclosed is a linkage structure for a surgical robot arm. The first, second and third axes
being formed such that extended lines of the three axes are concentrated on a predetermined point of a foreend of the instrument. An active type RCM of robot arm according to the present invention allows a fore-end
of an instrument to freely pivot around an incision point of the instrument without injuring tissues and to
perform precise spherical motion (Fig. 5) [6].
The Spherical Laparoscope Holding Robot: The spherical parallel laparoscope holding robot shown in 4. Its
most special feature is that all three branches move on the surface of a virtual sphere. In other words, the
rotation center is located at the incision point, where all of the rotational axes coincide. When the incision
point is matched to the center of the virtual sphere, the laparoscope could rotate about that point without
damaging the incision hole (Fig. 6) [7].

Fig. 4. PROMIS RCM mechanism [5]

Fig. 5. Curved RCM robot arm [6]

Fig. 6. Spherical robot platform [7]

Accurate Linked Mechanism: Yousef and Aiash studied on designed a compact mechanism to enable
manipulation about a pivot point, different kinds of surgical tools which are commonly used in minimally
invasive surgery such as therapy laser delivery tools, biopsy and bracytherapy needles. The robot comprises
two arcuate links as shown in Fig. 7 and a sliding block that is used as a tool adapter. The tool is inserted to
pass through the sliding block. Each arcuate link consists of double-curved guidance rods parallel to each
other [8].

Fig. 7. The proposed robot with a surgical tool [8]

2.3. Hybrid RCM Mechanisms
Eye Robot 2 (ER2): In this study, Üneri at al. present the design of a new generation, cooperatively controlled
microsurgery robot with a (RCM) mechanism and an integrated custom micro-force sensing surgical hook
(Fig. 8). A parallel six-bar mechanism has implemented that mechanically provides the isocentric motion,
which minimizes the translation of XYZ stages. The resulting robot manipulator consists of four
subassemblies [9].
a) XYZ linear stages for translation;
b) a rotary stage for rolling
c) a tilting mechanism with a mechanical RCM and
d) a tool adaptor with a handle force sensor.
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Fig. 8. ER2 robot and close up view of its end effector [9]

None of the mechanisms mentioned in the literature except the hybrid mechanisms, the RCM point cannot
set. Especially the structure of parallel mechanisms does not allow this. In hybrid mechanisms, the working
parallel mechanism is positioned via a serial manipulator, so that the RCM point can be shifted. This
increases the number of degrees of freedom of the mechanism and therefore the number of motors and limbs
that need to be controlled.

3. DESIGNED SURGICAL ROBOT
Literature of robots used for surgical purposes has been scanned and an original surgical robot which is not in
literature has been designed.
Robots to be used in surgical operations must be fixed. The patient also needs to be fixed to ensure that the
required center of rotation is not moving. In this study, the mechanism has 4 degrees of freedom and the
RCM point is designed to be controlled vertically downwards, and the patient's obligation to fix has been
abolished. All parts of the designed robot were created with 3 dimensional design program, solid model
assembly of the robot was obtained and animations were realized.
The designed manipulator has an original design capable of both serial and parallel motion. It is aimed at
achieving a wider working volume at depth by performing the movements vertically downward. In the design
phase, it is aimed to expressing both kinematic and dynamic equations in a simple way, and providing
convenience in mathematical operation. Mathematical expressions of a mechanism with circular joint are
more complex and controllability of the circular mechanisms is more difficult than mechanism in which has
linear joints. Therefore, linear joints are predominantly preferred in the designed system.
With this design, the system will not be mounted on the operating table but will be positioned in the upper
areas of the table, and then the operational manoeuvre area of the health personnel and the operator working
during the operation will be expanded and the operational capability will be increased.
Mounting state of the designed robot is shown below. Depending on the robot's limbs and the strokes of the
linear motors to be used, the working space of the robot has been observed in a 3D environment.
The symbolic design of the mechanism is shown in Fig. 9 and Fig. 10.

Fig. 9. Design of the mechanism (Front view)

Fig. 10. Design of the mechanism (isometric view)

Fig. 9 shows the front view of the mechanism, and Fig. 10 shows the isometric view of the mechanism.
The upper holder is mounted on linear motor No. 3, the lower holder is mounted on linear motor No. 1. The
cannula passes through the cannula bearings which are mounted in these holders. The vertical movement of
the linear motors 1 and 3 changes the "ϕ" which is the cannula angle. Linear motor number 3 is mounted on
linear motor number 1. The placement of this component is shown in Fig. 11.
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The aim of the designed mechanism is to change the angle made by horizontal rotation of the cannula passing
through this point without losing the center of rotation point, which is defined as RCM point, and also to
rotate the cannula around this point.
The variables used when moving the cannula are the cannula angle "ϕ", the translations of the motors that
move the holders vertically are "q2", "q3" and the amount of cannula advance "q4". This variables are
shown in Fig. 12.

Fig. 11. Placement of linear motors and cannula holders

Fig. 12. Schematic representation of the mechanism

Holders which carrying the cannula are as shown below. The limb shown in Fig. 13 is the upper holder and is
designed to be removable in order to mount the part shown in Fig. 16. The cannula to be used for the
operation is bearing with the part shown in Fig. 16. The part shown in Fig. 15 is the holder cover and it can be
removed for mounting the cannula bearing to the holder.

Fig. 13. Upper holder

Fig. 16. Cannula bearing
lower holder

Fig. 14. Covered holder Fig.

Fig. 17. Assembled upper holder

Fig. 15. Holder cover

Fig. 18. Assembled

4. KINEMATIC AND DYNAMIC EQUATIONS OF ROBOT
The positions of the 4 points specified on the robot are as follows which are shown in Fig. 12.

A (0, 0, (q1 + q3 + b ))

B ((a + c )cos q2 , (a + c )sin q2 , (q1 + q3 ))

(1)

C (dCosq 2 , dSinq 2 , q1 )
D (0, 0, q1 )

The position equations of the robot end point P (x, y, z) are given below.

Px = [d − q 4 Cos (φ )] Cos (q 2 )
Py = [d − q 4 Cos (φ )] Sin(q 2 )

(2)

Pz = q1 − q 4 Sin(φ )
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Equations of state variables obtained by inverse kinematic solution are as follows.

p x = 0 , p y = 0 , q 2 and φ are known.
q1 = Pz + tan φ  d ±


2
2
p x + p y 


q3 = q1 − b
q3 = Pz + tan φ  d ±


q4 =

d±

px + p y
2

(3)

2
2
p x + p y  − b


2

Cosφ

The Energy equations of the robot are as follows.
Potential energy of the robot;

V = m1 ⋅ g ⋅ q1 + m2 ⋅ g ⋅ (q1 + q3 ) + m3 ⋅ g ⋅ (q1 − q4 ⋅ sin (φ ))

(4)

Kinetic Energy of the robot;

T=

(

1
1
1
1
1
2
2
2
2
⋅ m1 ⋅ q1 + ⋅ I m1 ⋅ q 2 + ⋅ m2 ⋅ (q1 + q3 ) + ⋅ I m2 ⋅ q 2 + ⋅ m3 ⋅ X 2 + Y 2 + Z 2
2
2
2
2
2

)

(5)

Lagrangian equation is

L = T −V

(6)

Euler-Lagrange differential equation is

d  ∂L

dt  ∂q i

 ∂L
 −
= Fi
 ∂qi

(7)

The motion equations obtained after the solution with Euler Lagrange function are as follows.
1. Motion equation is

(m1 + m2 + m3 )q1 + (m2 − m3 q4ψCosφ )q3 − 2m3 q4φCosφ − m3 q4 q 3φCosφ + m3 q4φ 2 Sinφ
+ (m1 + m2 + m3 )g = F1

(8)

2. Motion equation is

(

)

J m q2 + m3 q2 d 2 + q 42 Cos 2φ − 2dq 4 Cosφ + m3 q 2 2q 4 q 4 Cos 2φ − 2m3 q 2 q 42φCosφSinφ
− 2m q dq Cosφ + 2m q q φSinφ = τ
3

2

4

3

2

4

(9)

2

3. Motion equation is

 2q 4φψ + q 4ψq 3ψ + q 4φψ − q1ψCosφ 

+ m3 q 42ψ 2 q3 + (m2 − m3 q 4ψCosφ )q1 + m3 q 4 
 + q ψφSinφ

 1

2 2
2
− q 2 q 4ψCosφSinφ + q 2 dq 4ψSinφ 


− m3 q1 q 4ψCosφ − m3 + φq 42ψ − q1 q 4ψCosφ + q1 q 4φψSinφ  + m2 g = F3
+ q gψCosφ

 4


(m

)

2

(10)

4. Motion equation is

(

m3 q4 − m3 q1 Sinφ − m3 q1φCosφ − q 22 m3 q 4 Cos 2φ − m3 dCosφ
− m q φ 2 + m q φCosφ − m gSinφ = F
3

4

3 1

3

4
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Abbreviations in equations

 q3 

w

φ = a tan

w= a+c−d

φ =

ψ =

q 3
q2
w+ 3
w

φ =

1

ψ =

q2
w+ 3
w

2q 32 q3
q3
−
2
q2
w + 3 w 3 1 + q3

w
w


2q 3 q 3
 q2 
w 3 1 + 3 
w






2

φ = q3ψ + q 3ψ
(12)

2

5. PID CONTROL OF ROBOT
A PID controller compares the signal from the output to the input (reference) signal by feedback and an error
occurs. According to this fault, the PID controller makes an effect by reducing the fault to the minimum and
sends it to the output. In this way, errors are determined by continuous feedback from the output to the input
until the error is minimized, and the error is reduced by sending the controller effect to the output. The PID
control method includes three parameters; P (proportional), I (integral) and D (derivative).
Proportional Term (Kp): The proportional term is your primary term for controlling the error.
Integral Term (Ki): The integral term lets the controller handle errors that are accumulating over time.
Derivative Term (Kd): The derivative term is looking at how your system is behaving between time intervals.
This helps dampen your system to improve stability.
What is important here is to determine the Kp, Ki and Kd gains. Kp, Ki and Kd gains should be selected to
meet the criteria such as minimum and zero error for the most suitable setting, minimum overrun, short time
error resolution and stability in the system [10, 11].

Fig. 19. PID Controller

MATLAB program was used for robot control. After the PID control algorithm is written, the differential
equation is solved by the RUNGE KUTTA method. The Kp, Ki and Kd gains obtained are optimized by
genetic algorithm method. The coefficients used in PID control are given in Table 1:
Table 1. PID gains (1.0e+05*)

Kp
Ki
Kd

1
0.1506
0.0004
5.0000

2
0.0002
0.0007
0.1905

3
0.0537
0.0006
2.0722

4
0.0165
0.0003
0.6173

Position-settling time graphics for each motor is shown in Fig. 20. As can be seen from the graphs, the
longest settling time is about 0.07 seconds.
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Fig. 20. Position - Settling time graphics for each motor

The graphs of the control signals (Ui) for the system are shown in Fig. 21.

Fig. 21. Control signal - time graphics for each motor

6. CONCLUSIONS
In this study, it has been mentioned a robot which is designed to be used in laparoscopic surgery. The most
important feature of the robot is that the motions are realized as vertical as possible and the dynamic loads are
reduced. The purpose of the robot is to turn and orient the cannula around the RCM point. It is also possible
that the RCM point can be adjusted instantaneously in the vertical axis with the realized design.
When the obtained position graphs are examined, it is seen that the robot has arrived at the determined
position quickly. The average settling time is 0.05 seconds and the longest settling time is about 0.07 seconds.
In the control signal (Ui) graphs, it is seen that the initial force values are very large. However, after
approximately 0.05 seconds all torque values are set. Torque values are shown as about 32 N for motor 1, 0 N
for motor 2, 9.5 N for motor 3, and 2 N for motor 4 at the end of 0.1 second.
During the theoretical study, since the upper limit was not set when designing the PID controller, the initial
values were quite large. Since the torques of the motors to be used in the test set are determined, the upper
limit can be determined and more suitable starting torque values can be reached.
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Abstract
The nonlinear Muskingum model is one of the most commonly used methods for flood routing
computations in water resources engineering. In this study, the existing model parameters are obtained
by using the simulated annealing algorithm (SA), which is a neighborhood based meta heuristic
optimization algorithm. The integration of the nonlinear Muskingum model and the simulated annealing
algorithm method was applied to the data on the flood event that occurred in Isparta-Sütçüler on 4
November 1995. The SA algorithm is considered as a convenient algorithm in terms of practical coding
and computational simplicity, although it has disadvantages in terms of getting acceptable result at high
iteration numbers.
Keywords: Nonlinear Muskingum model, flood routing, Simulated annealing.

1.
2. GİRİŞ
Bir akarsu kesitine giren taşkın dalgasının belli bir mesafe sonundaki değişimi taşkın ötelenmesi ile
belirlenmektedir. Söz konusu öteleme kavramı bir akarsu yatağında zaman, mesafe ve kesitin suyu depolama
durumlarına bağlı olarak taşkın dalgasına ait büyüklüklerin tahminlenmesi şeklinde tanımlanabilir. Su
kaynakları mühendisliğinde taşkın koruma yapılarının tasarımında veya alternatif önlemlerin
karşılaştırılmasında taşkın öteleme modellerinden yararlanılması önerilmektedir. Muskingum yöntemi taşkın
öteleme modelleri arasından en çok tercih edilen yöntemlerden biridir [1, 2]. McCarthy (1938) tarafından
geliştirilen bu yöntem adını ABD’de Ohio eyaletinde bulunan Muskingum Nehri’nde gerçekleştirilen taşkın
modelleme çalışmalarından almıştır [3].
Denklem 1 ve Denklem 2'de Muskingum modelinde kullanılan süreklilik ve depolama denklemleri
belirtilmektedir.
(1)
(2)
Burada S t t anındaki depolamayı, I t ve Q t sırasıyla t anındaki giriş ve çıkış akımlarını, K nehir kolundaki akış
süresiyle ilişkili depolama zaman terimini, x ise ağırlık faktörünü ifade etmektedir.
Yukarıda bahsedilen depolama ifadesi doğrusal Muskingum modeli içeriğinde birçok çalışmada
gerçekleştirilmiştir [4-11]. Bu doğrusal modeldeki K ve x parametreleri grafik çözüm yöntemi kullanılarak
*
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deneme-yanılma yoluyla elde edilebilmektedir. Ancak pratikte doğrusal Muskingum modelinin yetersiz
kaldığı görülmüştür [1]. Bu nedenle, doğrusal modelin formülü Denklem 3'teki gibi güncellenmiştir.
(3)
Denklemde x, a ve m kalibre edilmesi gereken doğrusal olmayan model parametreleridir. Denklem 3,
Denklem 2 ile karşılaştırıldığında daha çok serbestlik derecesine sahip olmakta ve bu sayede depolama ve
akım arasındaki doğrusal olmayan ilişkiyi daha iyi temsil edebilmesine rağmen kalibrasyon işlemi karmaşık
hale gelmektedir [12].
Denklem 3’e bağlı olarak debi ifadesi yeniden düzenlenmektedir.
(4)
Burada Q t t anındaki çıkış akımının miktarını, S t t anındaki kanal depolamasını, I t ise giriş akımının
miktarını göstermektedir.
Süreklilik denklemi olan Denklem 1'in birleştirilmesi ile depolamanın zamanla değişimi Denklem 5'deki gibi
ifade edilebilmektedir.
(5)
Denklemde sistem için belirtilen durum değişkeni kanal depolaması olup girdi akarsu kolunun sonunda
memba tarafındaki giriş akımıdır.
Depolamadaki değişim hesaplandıktan sonra, bir sonraki zamanda kanal depolaması değeri Denklem 6'da
belirtildiği gibi hesaplanmaktadır.
(6)
Yukarıda bahsi geçen doğrusal olmayan Muskingum modelinin çözümü Şekil 1' de gösterilen akış şemasıyla
özetlenmiştir. Buna göre x, a ve m parametrelerinin bir optimizasyon algoritması ile belirlenmesinden sonra,
giriş hidrografı ve hesaplanan başlangıç depolaması modele girdi olarak sunulmaktadır. Hesap
başlangıcındaki çıkış akımı başlangıçtaki giriş akımına eşit alınabilir [13]. Bu aşamadan sonra mevcut zaman
diliminde öteleme tamamlanana kadar sırasıyla depolamanın zamana karşı değişiminin, bir sonraki adımdaki
depolama miktarının ve çıkış akımının hesaplanması gerekmektedir [12,13]. Öteleme işlemi tamamlandıktan
sonra seçilen bir F(x) fonksiyonu (fitness fonksiyon) ile uygunluk değeri hesaplanmaktadır. Çalışmada
uygunluk fonksiyonu olarak toplam karesel hata (SSE) seçilmiş (Denklem 7) ve parametrelerin
kalibrasyonunda SSE’nin minimize edilmesi amaçlanmıştır.
(7)
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Şekil 1. Doğrusal olmayan Muskingum modelinde hesap adımları [1]

Bu doğrusal olmayan modelin çözümü için çeşitli algoritmalardan faydalanılmaktadır. Bu algoritmalara ait
uygulamalar literatürde yer almaktadır [1, 13]. Sunulan makalede x, a ve m parametrelerinin sezgisel
(heuristic) algoritmalardan biri olan Tavlama Benzetimi (SA) algoritması ile kalibre edilmesi konu olarak ele
alınmış ve 1995 yılında Aksu Akarsuyu’nun bir kolu olan Sütçüler-Değirmendere’de meydana gelen
taşkından elde edilen veriler üzerinden bir uygulama yapılmıştır. SA algoritmasına ait detaylar aşağıda
verilmiştir.

3. TAVLAMA BENZETİMİ ALGORİTMASI
Tavlama benzetimi algoritması (SA) ilk olarak Kirkpatrick, Gelatt ve Vecchi tarafından önerilen fiziksel
tavlama işlemi ve optimizasyon problemlerinin çözümü arasındaki benzerlik üzerine dayanan sezgisel bir
optimizasyon algoritmasıdır [14].
Genellikle metallere uygulanan maddenin sıcaklığını belirli bir düzeye arttırıp tekrar soğutma işlemine
tavlama adı verilir. Yüksek sıcaklıklarda maddelerin atomları daha yüksek enerji seviyesine sahip olduğundan
düzgün yerleşimler için daha elverişli durumdadırlar. Sıcaklık azaldıkça atomların sahip olduğu enerji daha
düşük olur. Minimum enerjiye düşen sistem düzgün kristal bir yapıya sahip olur. Soğuma işlemi hızlı
gerçekleştiği taktirde yapıda düzensizlikler ve bozukluklar ortaya çıkacağı için bu işlem çok dikkatli
yapılmalıdır. Fiziksel tavlama işlemi Monte Carlo tekniği üzerine dayalı olarak Metropolis ve arkadaşları
tarafından modellenmiştir [15]. Verilen bir T sıcaklığında sistem enerjilerinin olasılık dağılımı aşağıda verilen
termodinamik kanunu ile belirlenir:
(8)
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Burada, E sistem enerjisi, k ise Boltzmann sabitidir.
Denklem 8’e göre yüksek sıcaklık durumlarında P(E) olasılığı 1’e yakınsamaktadır. Fakat bazen düşük
sıcaklıklarda da sistem yüksek enerji seviyelerine sahip olabilmektedir. Bu muhtemel durum altında komşu
çözümün kabul edilebilmesi için aşağıdaki koşulun sağlanması gerekmektedir.
(9)
Burada, δ [0 1] arasında rastgele atanan reel bir sayıdır. ΔE ise iki durumun enerji seviyeleri arasındaki
farktır.
SA iteratif bir algoritmadır. Sistem sıcaklığı seçilen bir alt limit değerinin altına düşene kadar yukarıda
bahsedilen iteratif prosedür sürdürülmektedir. Farklı sıcaklık azaltma fonksiyonları olmasına rağmen sıklıkla
Denklem 10’da verilen ifade tercih edilmektedir.
T (i+1)= r.T (i)

(10)

Burada r sıcaklık azaltma katsayısı olup, bu katsayının 0.80 ila 0.99 arasında seçilmesi önerilmektedir [16].
Buna göre elde edilen son durum fiziksel tavlamadaki donma durumuna (frozen state) karşılık gelmektedir.

4. UYGULAMA
Sunulan çalışmada detayları yukarıda anlatılan SA ve Muskingum modeli entegrasyonu Sütçüler taşkını
verilerine uygulanmıştır. Bu taşkın 4 Kasım 1995 günü Isparta-Sütçüler ilçe merkezinde 4 saat süren yağıştan
kaynaklanmıştır [17]. Taşkın ötelenme hesapları DSİ tarafından işletilen 750 m kotunda yer alan 9-88 ve 320
m kotunda yer alan 9-89 numaralı akım gözlem istasyonları arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 9-88
istasyonu verileri giriş hidrografı olarak kullanılırken, 9-89 istasyonu verileri çıkış hidrografı olarak
kullanılmıştır.
Çalışmada SA ile parametre kalibrasyonuna geçilmeden önce algoritmaya ait sıcaklık azalma faktörü 0.98 ve
her bir sıcaklık noktasında gerçekleştirilen iterasyon sayısı 15 olarak belirlenmiştir. Başlangıçta x, a ve m
parametreleri için rastgele başlangıç çözümü üretilmiştir. Ayrıca modeldeki x parametresi için tanım aralığı
[0.01, 0.99] seçilmiş, a ve m parametreleri için ise tanım aralığı [0.10, 10.0] alınmıştır. Çalışmada farklı
denemeler yapılmış ve en iyi denemenin SSE uygunluk fonksiyonunun iterasyonlara bağlı değişimi Şekil
2’de örnek olarak sunulmuştur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar Okkan ve Gedik (2017) tarafından
diferansiyel gelişim algoritması (DGA) kullanılarak elde edilen sonuçlar da kıyaslanmıştır (Tablo 1).

Şekil 2. SA algoritmasında SSE değerlerinin iterasyonlara bağlı değişimi
Tablo 1. SA ve DGA yöntemleri ile elde edilen sonuçların kıyaslanması
X
0.1001
0.0260

Parametreler
a
m
1.1260
1.0052
1.0409
1.0056

SSE
561.769
561.580

R2
0.99530
0.99529

NS

RSR

0.99090
0.99094

0.09500
0.09361
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PBIAS

Kaynak

-3.46600
-3.46590

DGA (Okkan ve Gedik 2017)
Bu çalışma (SA algoritması)
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5. SONUÇLAR
Sunulan makalede x, a ve m parametrelerinin sezgisel (heuristic) algoritmalardan biri olan Tavlama
Benzetimi (SA) algoritması ile kalibre edilmesi konu olarak ele alınmış ve 1995 yılında Aksu Akarsuyu’nun
bir kolu olan Sütçüler-Değirmendere’de meydana gelen taşkından elde edilen veriler üzerinden bir uygulama
yapılmıştır. Muskingum modelinin parametrelerinin SA algoritması ile optimizasyonunda gerçekleştirilmiş
çalışma ile diğer algoritmalarla benzer performans gösterdiği görülmüştür. SA algoritmasında SSE
değerlerinin iterasyonlara bağlı değişimi Şekil 2’de verilmiş olup 700. iterasyondan sonra yakınsama
sağladığı görülmüştür. SA algoritması uygun sonucu yüksek iterasyon adetlerinde vermesi bakımından ilkel
bir yöntem olarak görülmesine karşın pratik kodlanması ve matematiksel basitliği bakımından çeşitli
mühendislik problemleri için önerilebilir. Algoritmanın problem özelindeki başarısını kanıtlayabilmek için
daha fazla akarsu kesiti üzerinden sınama yapılması ve hatta algoritmanın popülasyon temelli
modifikasyonları veya türdeşleri ile karşılaştırılabilmesi faydalı olabilir. Bu çalışmanın taşkın öteleme
problemi ile okuyuculara pratik bir modelleme stratejisi sunarak diğer mühendislik problemleri için de örnek
teşkil edeceği düşünülmektedir.
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Abstract
This paper proposes on Proportional Integral (PI) and One Cycle Control (OCC) method that are
applied to the DC-DC boost converter topology. The main purpose of this study is to compare PI and
OCC control methods in terms of performance analysis. Since make a fair comparison, three techniques
are used to observe system responses which are variable input voltage, output power as changing load
and output voltage reference conditions. By this study, input voltage and output power conditions are
handled for a condition which changes 50 %. On the other hand, output voltage reference condition is
evaluated in 25 % under changing reference voltage. As a consequence, PI control method gives better
performance analysis than OCC method in this study. But the OCC method is more reliable than PI
control method.
Keywords: One Cycle Control, PI Control, DC-DC Boost Converter, Matlab.

1. INTRODUCTION
Nowadays, most of the appliances need to work with DC voltage sources. However; the supply is transmitted
to the offices, houses or industrial areas as AC voltage source. Thus, rectification which converts alternating
current or voltage to the direct current or voltage has to be required. The DC-DC converters which are basic
ones; buck, boost and buck-boost topologies are proposed in most applications. Depending on the duty cycle
of the switch, output voltage can be arranged such as lower or greater than the input voltage in these
converter topologies. Among the converter topologies, boost converter structure which has the greater output
voltage than the input voltage is used in this study.
In the literature, several control techniques are proposed [1-5] in boost converter topology. A PI control
method attempts to correct the error between a measured process variable and a reference set point by
calculating and then outputting a corrective action that can adjust the duty cycle. The PI control method
involves the calculation of two separate parameters: the proportional and the integral values. On the other
hand, a control technique known as OCC contends reductions in complexity, cost, and design time without a
missing in performance. Considering performance analysis of the boost converter, PI control and OCC
control structures are preferred and compared to each other in terms of overshoot, steady-state and oscillation
condition.

2. THE TOPOLOGY OF THE BOOST CONVERTER
DC-DC boost converter topology comprises of a few components that are inductor, diode, capacitor and a
switch that can be MOSFET, IGBT or etc. and also shown in Figure 1. The boost converter topology is
operated in two different modes depending on the switching condition. If the switch is on-mode condition,
two parts of the structure are handled as in given Figure 2. First part is related to the inductor and switch. In
this condition, inductor stores energy. The latter part is regarding to capacitor. Stored energy in the capacitor
discharges through the resistor. If the switch is off-mode condition, stored energy in the inductor is
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transferred to the capacitor and load via the diode. Thus, capacitor is recharged with the help of inductor and
shown in Figure 3.

Fig. 1. The structure of the boost converter

Fig. 2. On-mode condition of boost converter

Fig. 3. Off-mode condition of boost converter

When the switch is on-mode condition, inductor voltage is equal to the input voltage, Vin . However; in case
of off-mode condition, inductor voltage is equal to the Vin − V0 . Thus; according to on and off state durations,
equation (1) is obtained. On mode and off mode durations of the switch are equal to the switching period as
in equation (2). Related equations are occurred as in below [1].
Vin * ton + (Vin − V0 ) * toff =
0

(1)

ton + toff =
ts

(2)

According to the upper Equations (1, 2), the relation between input voltage and output voltage is obtained
depending on the duty cycle given as in Equation (3).

V0 ts
1
= =
Vi toff 1 − D

(3)

3. ONE CYCLE CONTROL (OCC) METHOD FOR DC-DC BOOST CONVERTER
One Cycle Control is a new nonlinear control technique implemented to control the duty cycle of the switch
in real time such that in each cycle the average value of reference voltage is exactly equal to the difference
reference and input voltage [6].
=
V0 V=
ref

Vin
1− D

(4)

Vref − Vin =
D * Vref

(5)

T

1 on
Vref − Vin =∫ Vref .dt
Ts 0

(6)
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A circuit as shown in Figure 4 is designed by using MATLAB to simulate OCC method for boost converter
according to Equation 6. On this design, 48V output voltage is obtained by applying 12V input voltage. The
Mosfet is used as a switching component and its gate signal is generated from comparison average value of
reference voltage and difference input and reference voltages. Also L=18 µH inductor, C=2.6 mF capacitor,
and 4.608 Ω resistor are used in simulation.

Fig. 4. Simulink Control Block of OCC Method for Boost Converter Topology

The OCC and PI control methods that are applied to the dc-dc boost converter is monitored for 7 different
states. These scenarios show us the behaviors of robustness of dc-dc boost converter under different
circumstances.
State #1: 12V input voltage and reference voltage (48V) applied to load (4.608Ω) using OCC method. Output
voltage and input voltage waveforms are given in Figure 5.

Fig. 5. The Waveform of Input (pink) and Output (black) Voltages for State 1 using OCC method

State #2: Variable input voltage that is changed from 12V to 18V and the other conditions are same using
OCC method. Output voltage and input voltage waveforms are shown in Figure 6.

Fig. 6. The Waveform of Input (pink) and Output (black) Voltages for State 2 using OCC method
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State #3: Variable input voltage that is changed from 12V to 6V and the other conditions are same using OCC
method. Output voltage and input voltage waveforms are shown in Figure 7.

Fig. 7. The Waveform of Input (Pink) and Output (Black) Voltages for State 3 using OCC method

State #4: 12V input voltage and variable reference voltage that is changed from 48V to 60V applied to load
(4.608Ω) using OCC method. Output voltage and reference voltage waveforms are given in Figure 8.

Fig. 8. The Waveform of Reference (Pink) and Output (Black) Voltages for State 4 using OCC method

State #5: 12V input voltage and variable reference voltage that is changed from 48V to 36V applied to load
(4.608Ω) using OCC method. Output voltage and reference voltage waveforms are given in Figure 9.

Fig. 9. The Waveform of Reference (Pink) and Output (Black) Voltages for State 5 using OCC method

State #6: 12V input voltage and 48V reference voltage applied to variable load which is changing from
(4.608Ω) to (6.912Ω) using OCC method. Output voltage and output current waveforms are shown in Figure
10.
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Fig. 10. The Waveform of Output Current (Pink) and Output Voltage (Black) for State 6 using OCC method

State #7: 12V input voltage and 48V reference voltage applied to variable load which is changing from
(4.608Ω) to (2.304Ω) using OCC method. Output voltage and output current waveforms are shown in Figure
11.

Fig. 11. The Waveform of Output Current (Pink) and Output Voltage (Black) for State 7 using OCC method

4. PI CONTROL OF DC-DC BOOST CONVERTER
Considering performance analysis or efficiency at the boost converter, closed loop PI control structure is
secondly suggested in this study as in Fig. 12. In this control method, output voltage value is taken first.
Secondly, desired output voltage value is compared with it and error signal is generated [2]. Then, Saw tooth
signal is produced and compared with the error signal. Finally, Pulse signal is obtained to drive the MOSFET.
PI control parameters
,
are taken for all analysis.

Fig. 12. The Topology of Boost Converter for PI Control Method

State #1: 12V input voltage and reference voltage (48V) applied to load (4.608Ω) using PI control method.
Input and output voltages are shown in Figure 13.
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Fig. 13. The Waveform of Input (Pink) and Output (Black) Voltages for State 1 using PI control method

State #2: Variable input voltage that is changed from 12V to 18V and the other conditions are same using PI
control method. Input and output voltage waveforms are represented in Figure 14.

Fig. 14. The Waveform of Input (Pink) and Output (Black) Voltages for State 2 using PI control method

State #3: Variable input voltage that is changed from 12V to 6V and the other conditions are same using PI
control method. Input and output voltage waveforms are shown in Figure 15.

Fig. 15. The Waveform of Input (Pink) and Output (Black) Voltages for State 3 using PI control method

State #4: 12V input voltage and variable reference voltage which is changing from 48V to 60V applied to
load (4.608Ω) using PI control method. Input and output voltage waveforms are shown in Figure 16.
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Fig. 16. The Waveform of Reference (Pink) and Output (Black) Voltages for State 4 using PI control method

State #5: 12V input voltage and variable reference voltage which is changing from 48V to 36V applied to
load (4.608Ω) using PI control method. Input and output voltage waveforms are demonstrated in Figure 17.

Fig. 17. The Waveform of Reference (Pink) and Output (Black) Voltages for State 5 using PI control method

State #6: 12V input voltage and 48V reference voltage applied to variable load which is changing from
(4.608Ω) to (6.912Ω) using PI control method. Input and output voltage waveforms are shown in Figure 18.

Fig. 18. The Waveform of Output Current (Pink) and Output Voltage (Black) for State 6 using PI control method

State #7: 12V input voltage and 48V reference voltage applied to variable load which is changing from
(4.608Ω) to (2.304Ω) using PI control method. Input and output voltages are represented in Figure 19.
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Fig. 19. The Waveform of Output Current (Pink) and Output Voltage (Black) for State 7 using PI control method

5. CONCLUSIONS
This paper is concerned with the comparison of OCC and PI control methods for DC-DC boost converter.
The MATLAB simulation program is used to analyze the boost converter under the 7 different states. Less
overshoot and oscillation is obtained using PI control method. The output voltage of PI controlled boost
converter is reach faster to steady state than OCC control method. The output voltage of this converter does
not effect for the variation of input voltage, reference voltage and power. Behavior of output voltage can be
changed by tuning the Proportional or Integral parameters. PI controlled converter is less reliable because the
output voltage behavior is related to the variation of PI parameters for this converter. The OCC method has
more overshoot and oscillation than PI control method. The output voltage of OCC controlled boost converter
reached slower to steady state than PI control method. Converter’s output voltage makes a little overshoot and
oscillation under variable input, reference value or load. There is no need to adjust parameters for output
voltage. As a consequence, OCC method is more reliable than PI control method.
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Abstract
The conceptual hydrological models used to identify the basin rainfall-flow relationship, to identify
missing flow data, and in particular to investigate the effect of climate change on flow are expressed by
water balance equations in which the elements of the cycle are defined by different parameters. It is
aimed to estimate the flows ideally in conceptual hydrological model which will express the precipitationflow relationship of any basin. This purpose is fulfilled by calibrating the parameters in the conceptual
model. A variety of optimization methods are used in the calibration, which minimizes the difference
between the observed flow data and the flows calculated in the model applied for the basin. In this study,
a three parameter hydrological water balance model was calibrated with Artificial Bee Colony (ABC)
which is one of meta heuristic optimization algorithms. The usability of ABC optimization algorithm
within hydrological modeling concept was investigated and its performance was compared with other
methods.
Keywords: Conceptual precipitation flow model, ABC, water balance.

1. GİRİŞ
Günümüzde teknolojideki gelişmelere bağlı olarak ortaya atılan optimizasyon yöntemleri ile doğrusal
olmayan mühendislik problemlerinin çözümü gerçekleştirilebilmekte ve "optimizasyon" adı verilen kavramın
önemi giderek popülerliğini arttırmaktadır. Optimizasyonda amaç belli bir hedef fonksiyonunu, olayı kontrol
eden parametreleri ayarlayarak "minimize" ya da "maksimize" etmektir. Optimizasyon başlığı altında
geliştirilen Newton benzeri klasik algoritmalar bunlardan en eskilerindendir. Ancak son zamanlarda, biyolojik
süreçleri taklit eden popülasyon esaslı meta-sezgisel algoritmalar da sıklıkla tercih edilmektedir. Bu
tekniklerin birçok mühendislik probleminde klasik algoritmalara nazaran daha uygun sonuçlar verdiği ifade
edilmektedir [1].
Optimizasyon, çalışma örneğinde bahsi geçen bir hidrolojik modelin kalibrasyonunda da gerekli olmaktadır.
Hidrolojik model kalibrasyonu ile ilgili çalışmalar klasik türevsel algoritmalar ile gerçekleştirilebilmektedir.
Ancak kalibrasyon safhasında kullanılan bu tarz algoritmalar başlangıç çözüm kümesine bağlı olarak sonuç
ürettiklerinden hidrolojik modelin lokal (yerel) minimum noktalarına takılabilme riski bulunmaktadır [2].
Meta-sezgisel yöntemler kapsamında ise ilk olarak genetik algoritma (GA) ile hidrolojik model kalibrasyonu
çalışmaları yapılmıştır. [3] yedi parametreli bir hidrolojik modeli GA ile kalibre etmiş ve oldukça tutarlı
sonuçlar elde etmiştir. [4] GA algoritmasını parametre bakımından yoğun bir model olan Xinanjiang
modelinin kalibrasyonunda kullanmış ve oldukça makul sonuçlar elde etmişlerdir. [5] TANK isimli hidrolojik
modeli GA ve Tavlama Benzetimi (SA) algoritmalarını kullanarak kalibre etmişler ve algoritmaların global
sonuç vermedeki kabiliyetlerini sınamışlardır. Bunların yanı sıra, parçacık sürü optimizasyonu algoritması
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[6], diferansiyel evrim algoritması [7], av arama, yapay arı kolonisi ve ateş böceği algoritmaları [8] hidroloji
konseptinde kullanılan algoritmalardandır. Kapsamlı bir çalışma bu çalışmanın yazarları tarafından
gerçekleştirilmiştir [2].
Hazırlanan çalışmada, farklı optimizasyon teknikleri içinden yapay arı kolonisi algoritması seçilmiş ve üç
parametreli simple water balance (SWB) hidrolojik modelinin kalibrasyonunda performansı irdelenmiştir.
Sunulan çalışmada algoritmanın test edilmesi ülkemiz havzalarından biri üzerinden sağlanmıştır. Uygulama
bölgesi olarak Gediz Havzası’ndaki Acısu alt havzası değerlendirilmiştir. Kullanılan verilere ve yönteme ait
detaylar aşağıda takdim edilmektedir.

2. SWB SU BÜTÇESİ MODELİ
Bu çalışmada [9] tarafından Acheloos nehir havzası için geliştirilen üç parametreli pratik bir su bütçesi
modeli kullanılmıştır. Şekil 1’de şematik olarak gösterimi verilen bu modelde, S i i.ayın mevcut zemin
nemini, S max ise zeminin maksimum su depolama kapasitesini ifade etmektedir. Tüm nehir havzası için aylık
zemin neminin ortalama eksikliği (S max -S i ) olarak ifade edilmektedir. Zemindeki S i depolama miktarı aylık
toplam yağış (P i ) ile artarken, potansiyel evapotranspirasyon (E i ) ve derine sızma (D i ) ile azalmaktadır.
Kullanılan modelde öncelikle mevcut zemin nemi Denklem 1 ile belirlenir.
Si' = Si −1 + Pi − Ei
Burada;
S i-1 : i-1 ayına ait zemin nemi (mm)
P i : i’ninci aya ait toplam yağış (mm)
E i :i’ninci aydaki potansiyel evapotranspirasyon miktarı (mm)

(1)

Aylık dolaysız akış ve derine sızma Denklem 1 ile hesaplanan S i ’nin S max ’tan büyük veya küçük olma
durumlarına göre aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:
Eğer S i '>S max ise;
R
=
i

D
=
i

( Si − Smax ) .K '
( Si − Smax ) .K

(2)
(3)
(4)

Si = S max

Eğer 0< S i ' <S max ise;
Ri = 0

(5)

Di = 0

(6)

Si = S

'
i

(7)

Eğer S i ' < 0 ise;
Ri = 0

(8)

Di = 0

(9)

Si = 0

(10)

Burada;
K :Doğrusal derine sızma katsayısı ( 0<K<1)
K': 1-K
D i :i’ninci ayda derine sızmadan meydana gelen kayıp(mm)
Sadece bu işleyiş ile yeraltısuyu depolamasının gecikme ile akışa geçme mekanizması hesaba
katılmadığından [9] tarafından aşağıdaki ifade önerilmiştir.
(11)

Qi= a.Ri + ( 1 − a ).Qi −1

Burada a parametresi 0 ila 1 arasında değişim gösteren geciktirme katsayısını temsil etmektedir. a
parametresinin sıfıra yakın olması uzun bir gecikmenin var olduğunu, 1’e yakın olması ise yağışın büyük
çoğunluğunun yüzey akışına dönüştüğünü ifade etmektedir [2].
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Kurulan modelin başarısının sayısal olarak değerlendirilmesi, o modelin performansını ölçme açısından
önemli bir konudur. Çalışmada hidrolojik modelin kalibrasyonu aşamasında kullanılan performans
fonksiyonu (uygunluk, amaç fonksiyonu) olarak hata kareler ortalaması (MSE) seçilmiştir.
MSE
=

1
N

∑ (Q
N

i =1

g ,i

− Qi )

2

(12)

Burada Q g,i gözlenen, Q i ise hesaplanan toplam akımı ifade etmektedir.

Şekil 1. SWB

modelinin şematik
gösterimi [9, 2]

3. YAPAY ARI KOLONİSİ (ABC) ALGORİTMASI
Yapay arı kolonisi algoritması (ABC), sürü zekasına dayalı bir optimizasyon tekniğidir. İlk olarak 2005
yılında, Karaboga [10] tarafından ortaya atılan algoritma, bal arılarının zeki yiyecek arama davranışlarını
modellemektedir. ABC algoritması, az sayıda parametre içermesi, kolay uygulanabilir olma özelliği ve sade
bir çalışma prensibine sahip olmasıyla birçok araştırmacının fazlasıyla ilgisini çekmiş durumdadır [11, 12].
•

Sistemin Başlaması

ABC algoritmasında, sistem başlangıç yiyecek kaynaklarını rastgele oluşturur. Bu işlem için kullanılan
denklem şu şekildedir:
xi , j =
x min
+ rand (0,1)( x max
− x min
j
j
j )

(13)

Burada i = 1...NS, j = 1...D. NS yiyecek kaynaklarının sayısını, D ise optimize edilecek olan problemin
parametre sayısını ifade eder. x j min ve x j max sırasıyla j. sıradaki parametrenin alt ve üst limitleridir.
•

Görevli Arıların Yiyecek Kaynaklarına Gönderilmesi

Yiyecek kaynakları belirlendikten sonra görevli arılar seçmiş oldukları kaynaklara gönderilir. Seçmiş olduğu
yiyecek kaynağının kalitesini hafızasında tutar ve bu kaynaktan farklı olarak komşu bir yiyecek kaynağı daha
belirler. Belirlemiş olduğu yeni kaynak daha kaliteli ise eski kaynağı bırakılarak yeni kaynaktan nektar
depolama işlemine devam eder. Yeni kaynak belirlenirken şu denklem kullanılır:

vi , j =+
xi , j ϕi , j ( xi , j − xk , j )

(14)

Burada x i görevli arının seçmiş olduğu o anki çözümü belirtir. v i ise x i nin komşuluğunda bulunan yeni bir
çözümdür. k [1, NS] aralığında seçilmiş rastgele bir tam sayıdır. x k ise yiyecek kaynağı popülasyonu
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içerisinden seçilmiş rastgele bir çözümdür ve x i den farklı olmalıdır. Başka bir ifadeyle x k kendisinden farklı
bir arının hafızasında bulunan herhangi bir yiyecek kaynağıdır. j [1, D] aralığında seçilmiş rastgele bir tam
sayıdır ve optimize edilecek problemin rastgele bir parametresini belirtir. Φ i,j ise [-1, 1] aralığında rastgele
seçilmiş bir değerdir.
Elde edilen v i,j değeri bazı durumlarda problemin sınır şartları dışında olabilir. Alt ve üst limitlerin dışında
kalan parametre değerleri kontrol edilerek sınır değerleri içerisinde kalması sağlanır.
x min ve x max bu parametre için belirlenmiş alt ve üst limitlerdir.
Seleksiyonda Kullanılacak Olasılık Değerlerinin Hesaplanması

•

Bütün görevli arılar araştırmalarını tamamlayıp döndükten sonra buldukları kaynaklar hakkında gözcü arılara
bilgi aktarımı yaparlar. Bilgi aktarımı görevli arıların yapmış olduğu dans ile gerçekleştirilir [13]. Görevli
arının yapmış olduğu dansın süresi bulmuş olduğu yiyecek kaynağının kalitesi ile doğru orantılıdır.
Olasılık değerlerinin belirlenmesi için her bir çözümün maliyet değeri şu şekilde normalize edilir:

1/(1 + fi ), fi < 0 
fiti = 

1 + abs ( fi ), fi ≥ 0 

(15)

i = 1...NS ve f i çözümün maliyet fonksiyonu sonucunda üretilen değeri belirtir. fit i değeri de o çözümün
normalize edilmiş uygunluk değeridir. Normalizasyon işlemi bütün kaynaklar için yapılır. Olasılık değeri için
kullanılacak normalizasyon değerleri belirlendikten sonra her bir çözümün olasılık değeri şu şekilde
hesaplanır:

pi =

fiti

NS

∑ fit
i =1

(16)

i

Burada p i yiyecek kaynağının seçilme olasılığını belirtir. fit i ifadesi ise yiyecek kaynağının kalitesidir. NS ise
yiyecek kaynaklarının sayısıdır. Bu olasılık hesaplama yöntemine göre kaynağın kalitesi arttıkça seçilme
olasılığı da artacaktır.

4. UYGULAMA
4.1. Uygulama Alanı
Bu çalışmada, ABC algoritması ile SWB hidrolojik modelinin kalibrasyonunda kullanılan akım verileri,
Gediz havzasında yer alan 3272.4 km2 yağış alanına sahip Acısu Akım Gözlem İstasyonundan alınmıştır
(Şekil 2). Gözlem İstasyonu Kula-Selendi Karayolu üzerindeki Gediz Köprüsünün 2 km mansabında yer
almaktadır. Kalibrasyonda kullanılan akım verileri 01.10.1975-01.09.2010 döneminde (1976-2010 su yılları)
DSİ’ye ait E05A023 numaralı akım istasyonundan ölçülmüştür. Uygulama havzasına ait sıcaklık ve yağış
verileri Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve DSİ tarafından işletilen 9 istasyondan alınmış ve bu
istasyonlar Şekil 2’de yer almaktadır. Modelde girdi olarak kullanılan ortalama yağışlar ise Thiessen poligonu
ile hesaplanmıştır [2].
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Şekil 2. E05A023 nolu akım gözlem istasyonu ve çevresindeki meteoroloji istasyonları [2].
Modelde Thornthwaite ampirik denkleminden hesaplanan tahmini potansiyel evapotranspirasyon (EPOT)
değerleri dikkate alınmıştır. Şaphane, İcikler ve Fakılı istasyonlarında sıcaklık gözlemi bulunmadığından bu
istasyonlara ait EPOT hesaplanamamış ve kalan diğer 6 istasyona ait EPOT’ların aritmetik ortalaması bu üç
istasyon için girdi olarak kullanılmıştır. E05A023 numaralı akım istasyonunda gözlenen akımlar, modelde
havza alanına oranlanarak mm biriminde akış yükseklikleri şeklinde kullanılmıştır. 01.10.1975-01.09.2010 su
dönemine ait yağış, potansiyel evapotranspirasyon ve akışların yıllık ortalamaları ise sırasıyla 515 mm/yıl,
741 mm/yıl ve 90.5 mm/yıl olarak belirlenmiştir [2].
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Şekil 3. ABC algoritmasının farklı işçi arı popülasyonlarında yakınsama performansları

4.2. ABC ile Kalibrasyon
Modelin ABC algoritması ile kalibrasyonunda, gözlemi yapılan 35 yıllık (01.10.1975-01.09.2010 dönemi)
akım verisinin ilk 18 yılı kalibrasyonda, geri kalan 17 yıllık veri ise doğrulamada (verifikasyon)
kullanılmıştır. ABC algoritması, SWB hidrolojik modelin kalibrasyonu için MATLAB programı yardımıyla
kodlanmış ve amaç fonksiyonu olarak MSE fonksiyonu optimize edilmeye çalışılmıştır. İşçi arı sayısı ve kaşif
arı oluşması için belirlenen hata sınır değeri ABC algoritmasında yer alan ana değişkenler olarak
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düşünülebilir. Ayrıca, gözcü arının tükenmesi sonrası yeni başlangıç kaynaklarının belirme oranı da diğer bir
algoritmada yer alan değişkendir. Bu çalışmada kaşif arı üretimi için belirlenecek hata sınır değerinin
çözümde pek etkisi olmadığının gözlemlendiğinden ve işçi arı görevini üstlenen gözcü arı sayısının kaynak
sayısına ulaştığında tekrar rastgele kaynak üretimi ile aynı işlev yerine getirildiğinden, limit değer sabit
tutularak sadece başlangıç işçi arı popülasyon sayısı değişiminin çözüme etkisi araştırılmıştır ve amaç
fonksiyonun iterasyona bağlı yakınsaması Şekil 3’te verilmiştir. Bu amaçla başlangıç işçi arı sayısının 8’den
32’ye kadar olan değişimi ile SWB modelinin kalibrasyonu gerçekleştirilmiştir (Tablo 1). Bu çözümlerde
ABC algoritmasında işçi arıya dönüşen gözcü arının tükenmesiyle birlikte yeni başlangıç kaynaklarının
üretiminde, mevcut kaynakların %75’i korunarak %25’lik kısmı tekrar rastgele oluşturulmuştur. Sonuç olarak
ise başlangıç işçi arı popülasyon sayısının üç parametreli SWB hidrolojik modelin çözümünde etkin olmadığı
görülmüştür.
Tablo 1. Farklı ABC denemelerine ait sonuçlar.
Deneme
No

Başlangıç
İşçi Arı
Sayısı

1
2
3
4
5
6
7

8
12
16
20
24
28
32

Kalibre Edilen Parametreler
MSE

NS

R

2

MSE

NS

R

2

SC

K

a

Kalibrasyon

Kalibrasyon

Kalibrasyon

Verifikasyon

Verifikasyon

Verifikasyon

75.7659
75.7638
75.8832
75.8915
75.7371
75.6231
76.0132

0.5199
0.5203
0.5204
0.5206
0.5208
0.5211
0.5203

0.4729
0.4745
0.4739
0.4748
0.4744
0.4742
0.4741

27.1235
27.1236
27.1234
27.1236
27.1236
27.1238
27.1236

0.7755
0.7755
0.7755
0.7755
0.7755
0.7755
0.7755

0.7776
0.7777
0.7777
0.7778
0.7777
0.7777
0.7777

21.1306
21.1210
21.0297
21.0482
21.0593
21.0208
21.0210

0.6991
0.6985
0.6998
0.6996
0.6994
0.7000
0.7000

0.8216
0.8215
0.8216
0.8216
0.8215
0.8214
0.8217

ABC algoritması ile kalibre edilen SWB hidrolojik modelin ürettiği tahminler zaman serisi olarak Şekil 4’te
verilmiştir. Şekil 4'ten görüleceği üzere ABC ile kalibre edilen modelin tahminlerinin gözlem istasyonunda
ölçülmüş akımlara oldukça yakın sonuç üretmektedir.
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Şekil 4. ABC ile kalibre edilen SWB modelinin kalibrasyon ve verifikasyon dönemlerine ait tahminleri

5. SONUÇLAR

Hazırlanan çalışmada, yapay arı kolonisi algoritmasının üç parametreli hidrolojik bir modelin
kalibrasyonundaki performansı araştırılmıştır. ABC algoritmasının farklı işçi arı popülasyonlarında
yakınsama ilişkileri incelendiğinde algoritmanın bu değişkene çok da hassas olmadığı ancak farklı
popülasyon hacimlerine rağmen hızlı yakınsama sergiledikleri göze çarpmaktadır. Mevcut denemeler
içerisinde NS=16 için en iyi sonuç elde edilmiş olup kalibrasyon sonrasında elde edilen parametreler ile
hidrolojik modelin performansı da oldukça iyi çıkmıştır. Şekil 4’te verilen debi zaman grafiği de bunu
doğrular niteliktedir. Algoritmanın başarısını genelleyebilmek için daha fazla uygulama havzası ve benzer
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karakterde algoritma ile sınama yapılması yararlı olacaktır. Yazarlar bu kapsamda çalışmalarını
sürdürmektedir.
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Abstract
Perceptual hash functions can be used wherever multimedia technologies exist. Perceptual hash functions
are often used in moving object detection, image indexing, image identification, copy and paste detection,
and forensic computing. These functions generally consist of preprocessing stage, feature extraction stage
and hash function generation stages. In this article, a new perceptual hash function is proposed with using
Discrete Wavelet Transform (DWT) Network methods. During the preprocessing stage, the Gaussian filter
is applied to the image. Then, 2 level DWT is applied to this images and the LL2 band was obtained. The
LL, LH, HL and HH blocks obtained from this band are giving as an input to the network system and
average of the values obtained from the LL block is added as a bias. Then it is aimed to make the system
linear by using the RELU activation function. Max pooling, DWT, RELU were applied after RELU
operation respectively. Finally, the feature set is obtained by performing Average Pooling operation using
the non-overlapping size of 2x2 blocks. The obtained feature set is cascaded to calculate the perceptual
hash value of 128-bit length. Various attacks have been applied to calculate the performance of the
proposed method. Experimental results show that proposed perceptual hash function is robustness.
Keywords: Perceptual hash Function, DWT Network, image authentication

1. INTRODUCTION
Usage of the multimedia area has been rapidly increased with improving information technology everywhere.
Information technology is increasingly used in every field of our daily lives. Especially, increasing use of social
media has increased the sharing of multimedia data seriously. Multimedia are widely used cloud technology,
social networking, distance education, health services, e-government applications, military applications, etc.
Perceptual hashing schemes were widely applied to image content authentication fields in recent years.
However, most hashing algorithms were difficult to differentiate malicious attacks from normal signal
processing operations, such as image compression, enhancement. In particular, the rapid increase in image
editing software such as Adobe Photoshop, Strimark in recent years has significantly increased the risk of
originality of digital images. For this reason, multimedia security has become an important issue. Multimedia
security is provided by using data hiding, multimedia encryption and multimedia identification etc. Data hiding
methods can be classified as digital watermarking and steganography. Digital watermarking is the most
commonly used image watermarking technique. The purpose of digital watermarking is to provide
identification and content protection. So in digital watermarking goal is to detect every possible change in
pixel values. Another subclass of the data hiding is the steganography. The aim of the steganography is to create
reliable data transmission lines from the unreliable data transmission line. Steganography uses multimedia data
as a cover object. The main purpose of Steganography is to send the secret message to the receiver in a way
that the attackers will not notice.
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The other method used Encryption. Encryption has changed the content of the multimedia data directly. To
provide multimedia encryption streaming encryption algorithms, public key encryption methods, block
encryption algorithms, and chaos-based encryption methods are used. Encryption methods increase the cost
while ensuring confidentiality.
Also, perceptual hash functions are used for authentication. This study mainly focuses on the verification of the
integrity of digital images.
So far, many methods have been proposed for integrity validation of multimedia data. These methods are
categorized into three different categories:
1)

Image Watermarking Based Methods [1] [2];

2)

Image Hash-Based Method [3];

3)

Image Forensic Based Methods [4] [5];

Image watermarking methods is proving the originality of the images. The components of digital watermarking
methods are given as follows. The watermark is embedded into the cover image. Watermark is used for proving
the originality of the cover image. Watermark embedding process is used to embed a watermark into a cover
image. The watermark embedding process should be provided high visual quality in a cover image.
Image forensic methods are trying to improve digital images (closed circuit TV, surveillance, infrared, etc.)
using a variety of computer techniques. These techniques often involve digital “filters” that can suppress noise
in the digital image, aid in the extraction of detail from the shadow, and provide image sharpening. It involves
the computer restoration and enhancement of surveillance imagery. The aim of image forensic technology is to
maximize information from surveillance images, especially from noisy, missing, or exposed/overlaid images.
Image hashing is a field generated by processing multimedia data. This process is performed in many areas
such as image description, image name, image capture, image indexing and image copy detection [6]. It is
generally expected that it will be resistant to attacks such as JPEG conversion, geometric transformation etc.
The main purpose of the perceptual image hashing is that the images between the original and processed images
are visually the same, but the digital representations are different [6-8].
While the basic functions of image hashes have been realized in the methods, some problems and deficiencies
still exist [9-16]. In this study, a robust perceptual hash function is proposed by using Discrete wavelet
transform (DWT) Network methods. The rest of the study is organized as follows. The proposed method in
section 2, the experimental results in section 3, and the results in section 4 are mentioned.

2. PROPOSED METHOD
In this study, a robust perceptual hash function based on DWT-NN is proposed. The proposed perceptual hash
function consists of three parts;
• Preprocessing
• Feature extraction
• Generate hash function
During the preprocessing phase, the image is processed in two steps.
Images are sized to 512 x 512 in order to get a hash value of 128 bits in length. A Gaussian filter is applied to
minimize the hash value from the softening or noise operations. In the feature extraction phase, 2 level DWT
is applied to this images and the LL2 band was obtained.
LL2 matrix equations (1-2) are shown below.
[𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻] = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷2(𝑑𝑑𝑜𝑜𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢(𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖), 𝑤𝑤𝑤𝑤)

(1)

[𝐿𝐿𝐿𝐿2 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻𝐻𝐻𝐻] = 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷2(𝐿𝐿𝐿𝐿, 𝑤𝑤𝑤𝑤)

(2)

In the equations above (3-4) 𝐿𝐿𝐿𝐿 represents low-low, 𝐿𝐿𝐿𝐿 represents low-high, 𝐻𝐻𝐻𝐻 represents high-low, 𝐻𝐻𝐻𝐻
represents high-high pass filters subbands, 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷2 represents 2D discrete wavelet transform, 𝑤𝑤𝑤𝑤 represents
wavelet type. The LL, LH, HL and HH blocks obtained from this band are giving as an input to the network
system and average of the values obtained from the LL block is added as a bias. Fig.1. shows the 2 Level DWT
illustration.
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Fig. 1. 2 Level DWT illustration
𝑥𝑥(𝑖𝑖,𝑗𝑗) = 𝐿𝐿𝐿𝐿2(𝑖𝑖,𝑗𝑗) ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻2(𝑖𝑖,𝑗𝑗) + 𝐿𝐿𝐿𝐿2(𝑖𝑖,𝑗𝑗) ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻2(𝑖𝑖,𝑗𝑗)

(3)

128

(4)

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 = � 𝐿𝐿𝐿𝐿(2 ∗ 𝑖𝑖 − 1: 2 ∗ 𝑖𝑖, 2 ∗ 𝑗𝑗 − 1: 2 ∗ 𝑗𝑗)
𝑖𝑖=1,𝑗𝑗=1

Fig 2. Network structure
The LL band was multiplied by the HH band, the LH band was multiplied by the HL band, and the feature set was obtained
by adding bias. The representation of the operations performed is as shown in figure 2.
Then it is aimed to make the system linear by using the RELU activation function. Max pooling, DWT, RELU were applied
after RELU operation respectively.
Relu: The formula for the Relu activation function is as follows.
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = max{0, 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 }

(5)

In simple terms, the Relu function changes all negative states to zero. This increases the nonlinear features of the network.
Pooling: Pooling is done after Relu layer. Max pooling and average pooling equations are given as below.
𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = max{𝑦𝑦𝑖𝑖 ′ 𝑗𝑗 ′ 𝑘𝑘 ′ : 𝑖𝑖 ≤ 𝑖𝑖 ′ < 𝑖𝑖 + 𝑝𝑝, 𝑗𝑗 ≤ 𝑗𝑗 ′ < 𝑗𝑗 + 𝑞𝑞}

(5)

𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = avg{𝑦𝑦𝑖𝑖 ′ 𝑗𝑗 ′ 𝑘𝑘 ′ : 𝑖𝑖 ≤ 𝑖𝑖 ′ < 𝑖𝑖 + 𝑝𝑝, 𝑗𝑗 ≤ 𝑗𝑗 ′ < 𝑗𝑗 + 𝑞𝑞}

(6)
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Finally, the feature set is obtained by performing Average Pooling operation using the non-overlapping size of 2x2 blocks.
The obtained feature set is cascaded to calculate the perceptual hash value of 128-bit length.
The block diagram of the proposed method is given in Fig.3

Fig. 3. Block diagram of the proposed method.

3. EXPERIMENTAL RESULT
In this section, the experimental results obtained by our proposed method are shown. Various attacks were
made to measure the performance of the proposed method. The similarities between the original image and the
attached image from the hash function were measured using hamming distance.
1

𝑆𝑆

(7)

Dis(Z’ 1 ,Z’ 2 )=𝑆𝑆 = �𝑖𝑖=1 |𝐙𝐙1(𝑖𝑖) − 𝐙𝐙2(𝑖𝑖)|,

In here, Z' 1 and Z' 2 are the two hash sequences of the two images, the S represents hash length, and Z 1 (i) 'and
Z 2 (i) denote the i-th bits in Z' 1 and Z' 2 , respectively. In order to obtain experimental results, test images which
are frequently used in the literature are used. These images are shown in Figure 4.
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Fig. 4. Test images
Ideally, the hash scheme should detect a variety of image manipulations and should have robustness against these
manipulations. So the hamming distance between a normal hash of an image and a hash of manipulated images must be small
enough. In order to measure the perceptual robustness of this study, test images given in Fig. 4 were used. Attacks such as
Mean Filter, Gaussian filter, Jpeg Compression, Average Filter, Scaling and Rotation were applied on these images.
Hamming Distance was used to measure robustness to these attacks. Measurements were compared with Chuan Qin et al.
[17], which is superior to the scheme of Tang et al. [18], Choi and Park's scheme [19] and Davarzani et al. [20].
The perceptual robustness of our proposed and Chuan Qin[17] and his colleague's method is given in fig 5. As seen in the
comparison, the method we proposed in the comparison is superior in JPEG compression Qf=50, JPEG compression Qf=80,
Gaussian filtering Sd =0.6 and Scaling Sr =2.0. But in other comparisons are superior to Qin's [17] and his friends' method.
By analyzing the strengths and weaknesses of this work it seems that the perceptual summary functions will form a serious
basis for further study.
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Comparison of Results
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0

Chuan Qin etc.

Proposed Method

Fig. 5. Comparison of Results

4. CONCLUSIONS
In this paper, a robust perceptual hash function based on DWT-NN is proposed. The proposed perceptual hash
function consists of 3 steps. These steps are preprocessing, feature extraction, and generating hash function. In
preprocessing stage resizing and Gaussian filter operators are used. In feature extraction step, 2 level DWT is
applied to images and the LL2 band was obtained. The LL, LH, HL and HH blocks obtained from this band are
giving as an input to the network system and average of the values obtained from the LL block is added as a
bias. Then RELU, Max pooling, DWT, RELU were applied after NN operation respectively. In the hash
function generating stage, the feature set is obtained by using the cascaded values. Several attacks have been
applied to our proposed method and it has been shown that the proposed method is robust. In future studies, it
has been shown that more robust perceptual hash functions can be created using the basic philosophy of our
proposed method and that these hash functions can be used in many areas such as learning and identification.
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Abstract
Individuals need to approach the noise control in a planned way to be able to sustain their functions without being
disturbed by the noise in the comfortable environmentals. However, in our country, no importance is given to noise
in the planning decisions for city, region and structure. As a result, the vast majority of the people are affected
negatively from the noise, outside the structure, or even within the structure. In our country where the presence of
noise is felt in almost every region, the studies made with the aim of revealing the influence of the noise on the
persons clearly reveal the dimensions of the existence of the problem.
In this context; Literature review has been done on studies in Turkey and the world for the purpose of bring a
solution proposal for environmental noise problem (especially road traffic noise) (noise mapping etc.).
Keywords: Noise, Traffic noise, Noise map, Road traffic noise.

1. GİRİŞ
Gürültü, insanların yaşam kalitesini etkileyen önemli bir çevresel faktördür. İnsanların yaşam alanlarında
gürültü farklı şekillerde kendini göstermekte ve giderek artmaktadır. Bu kapsamda trafik kaynaklı gürültü;
yaşam alanlarındaki önemli gürültü kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Literatüre bakıldığında; gürültü
kontrolü ve gürültü haritalamasına yönelik Türkiye mevzuatlarında yeterli bilginin olmadığı ve trafik
kaynaklı gürültülerin tespiti ve kontrolünde yurtdışı (Fransa, Hollanda vb.) mevzuatlarının dikkate alındığı
görülmektedir.
Bu kapsamda yapılmış olan çalışma ile karayolu ve demiryolu kaynaklı gürültüye yönelik ulusal ve
uluslararası literatür inceleme yöntemi kullanılarak, devam eden çalışmaya katkı sağlanmıştır.

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Ertorun, 2011 yılında yapmış olduğu çalışmada, gürültü haritalama konusunda ülkemizdeki mevcut durum ve
gelecekte yapılması öngörülen çalışmaları özetlemiştir [1].
Bakırcı ve diğerleri çalışmalarında, karayolu kaynaklı gürültünün saptanması amacıyla yapılan farklı
periyotlardaki araç sayımları, yol eğimi, yol cinsi, araçların hızlanma, yavaşlama karakteristiği, ortalama
geçiş hızları ve diğer çevresel etkilerin değerlendirilmesi sonucunda hazırlanan gürültü haritaları ve
gürültünün binaların dış yüzeylerine etkisinin gürültü göstergeleri cinsinden tespitini yapmıştır. Yapılan bu
çalışmada; bina cephesinde değişik yüksekliklerde karayolu kaynaklı gürültü düzeyleri, IMMI 2009 yazılımı
kullanılarak tahmin edilmiştir [2].
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Toprak, çalışmasında; raylı ulaşım sistemlerindeki çevresel gürültü seviyelerini ölçmüştür. Hızlı raylı ulaşım
sistemi ve hafif raylı ulaşım sistemi örnek olarak seçilmiş ve gürültü ölçümleri gerçekleştirmiştir. Çevresel
gürültünün modellenmesini, RNM (Railway Noise Model) programı kullanarak yapmıştır. Yapılan ölçüm
sonuçları ile yapılan modelleme sonuçları karşılaştırılmıştır [3].
Özer ve diğerleri çalışmalarında, gürültünün tasarım ölçütü olarak değerlendirmeye alınması gereken
planlama aşamalarını açıklamış ve konuya ilişkin dünyadaki ve ülkemizdeki durumu değerlendirmiştir.
Ayrıca, planlama kararlarındaki hatalar nedeniyle, gürültünün zaman içinde neden olduğu sorunun boyutları,
İstanbul’da gerçekleştirilen iki çalışma ile örneklenmiştir [4].
İstanbul’un merkezi iş alanı konumunda olan Zincirlikuyu–Maslak ulaşım aksı üzerinde karayolu trafiğinden
kaynaklanan gürültünün haritalandırması, eylem planının bilgisayar ortamında simüle edilmesi ve bölgede
karayolu trafik gürültüsü haritalaması ve eylem planı çalışmaları, Soundplan ile gerçekleştirilmiştir [5].
Selimoğlu çalışmasında; ülkemizde son yıllarda yapımı önem kazanan modern hız yollarının yapımında,
mühendislik hizmetlerinin yanı sıra yol-çevre etkileşimininde çözümlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu
araştırma ile; ülkemiz otoyollarının, yüksek standartlı otoyol niteliğine kavuşabilmesi için çevre düzenleme
çalışmalarının, güzergah seçimiyle gündeme girmesi, fonksiyonel, estetik ve ekonomik çalışmalar olması için
bu konuya gereken önemin verilmesi gerçeğini ortaya çıkarmaktadır [6].
Aydın ve Ateş çalışmada; Konya’da trafik gürültüsü konusunda yapılmış olan bir araştırmanın sonuçlarını
vermişlerdir. Çalışmanın amacı, trafik gürültü seviyesinin belirlenmesi ve gürültünün azaltılabilmesi için
alınabilecek önlemlerin incelenmesidir. Çalışmada 10 caddede 09.00 – 17.00 saatleri arasında, gürültü
seviyesi ölçümleri yapılmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın sonucu olarak bütün gürültü
seviyelerinin yönetmelikte öngörülen seviyelerin üzerinde olduğu gözlenmiştir. Gürültü seviyesinin
azaltılması için bazı tedbirler önerilmiştir [7].
Gürpınar, çalışmasında; çevresel ulaşım gürültüsünün, trafik planlaması yönünden incelenmesini tarama
yöntemi ile araştırmıştır. Karayolu ulaşım gürültüsünün insanlar üzerindeki etkileri, ölçüm metodu ele
alınmıştır. Karayolu ulaşım gürültüsünün değerlendirilmesinde CNM bilgisayar yazılımı kullanılarak Ankara
trafiğinde önemli kavşaklar modellenerek eşdeğer gürültü seviyeleri belirlenmiştir [8].
Başka bir çalışmada Özenç; hava araçlarının neden olduğu çevresel gürültü etkilerinin ortaya konulabilmesi
için havalimanı etrafında, yaklaşma, iniş, kalkış ve tırmanış rotalarının yakın çevresinde oluşan gürültünün
haritalanmasını planlamıştır. İstanbul Atatürk Havalimanı etrafında, DHMİ istatistiklerinden elde edilen
verilerle INM (Integrated Noise Model) programı kullanılarak gürültü modellemeleri yapmıştır. Geçtiğimiz
son dört yıla ait elde edilen gürültü haritaları ve hava trafiğinde gelecekteki artışla meydana gelecek yoğunluk
için oluşturulan tahmini gürültü haritalarını, karşılaştırmalı olarak değerlendirmiş, alınacak önlemleri
belirlemiştir [9].
Başka bir çalışmada Aktürk ve diğerleri, raylı ulaşım sistemlerinin gürültü sorununu iki şekilde ele
almışlardır. Bunlardan birincisi; raylı ulaşım sistemleri araçları içinde yolculuk yapanların maruz kaldığı
gürültü, ikincisi de raylı ulaşım sistemlerinden dolayı oluşan çevresel gürültüdür. Bu çalışmada, raylı
ulaşımın önemli yan etkilerinden olan gürültünün ölçümü ve bu ölçümler yardımıyla eşdeğer gürültünün
hesaplanarak Gürültü Kontrol Yönetmeliği’nde verilen sınır değerlerin aşılıp aşılmadığı araştırılmıştır. İlk
yöntemde, standartlara göre ölçüm sistemi alıcı konumuna yerleştirilmiş ve gün boyu gürültü kaydedilmiştir.
İkinci yöntemde ise; tren geçerken oluşan gürültü kaydedilmiş, trenin geçiş süresi ve trenlerin çalışma
çizelgeleri belirlenerek eşdeğer gürültü seviyesi hesaplanmıştır [10].
Aktürk ve arkadaşlarının başka bir çalışmasında, karayolu ulaşım gürültüsünün kaynakları, insanlar
üzerindeki etkileri ve bu tür gürültünün trafik ışık süresi ile değişimi incelenmiştir. Modellenmede
Community Noise Model (CNM) bilgisayar programı kullanılmıştır. Ankara’da Kızılay ve Ulus kavşakları
modellenmiş, bu kavşaklar etrafında seçilen tipik bazı noktalardaki eşdeğer gürültü seviyeleri hesaplanmıştır.
Aynı işlemler daha sonra ışık bekleme süreleri model üzerinde değiştirilerek, bunun gürültüye etkisi
araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, trafik ışık süre planlamasında yapılan hataların yan etki olarak gürültüye
neden olduğu ve yol gösterici bir parametre olarak gürültünün de dikkate alınmasının yerinde olacağını
göstermiştir [11].
Özen; çalışmasında, Ankara’da Jandarma görev bölgesinde yer alan, tipik bir kavşağın modellemesini CNM
bilgisayar yazılımı yardımı ile yapmıştır. Modelleme sonucu elde edilen çevresel gürültü değerlerinden yola
çıkılarak bu tip kavşak için herhangi bir değişiklik yapılmadığı varsayılarak, bu zaman süresinde trafik
hacminin ikiye katlandığı düşünülerek 2020 yılı için modelleme sonuçları elde edilmiştir. Sonrasında ışık
bekleme süreleri model üzerinde değiştirilerek bunun gürültüye etkisi araştırılmıştır [12].
Pamanikabud ve Tansatcha bu çalışmalarında; bir trafik gürültüsü hesaplama ve görselleştirme paketi
TNoiseGIS’i açıklamışlardır. Bu paket Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak uygulanır. Bu model serbest
akan trafik ile karayolları boyunca gürültü seviyeleri hesaplanması için geçerlidir [13].
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Calixto ve arkadaşları; Curitiba kentindeki büyük caddelerin gürültü sorununu araştırmışlardır. Eşzamanlı
gürültü düzeyi ölçümleri yapılmış, bazı matematiksel modeller ile ses basınç seviyelerini tahmin etmeye
çalışmışlardır [14].
Ramis ve arkadaşları; Cuenca (İspanya) kentinde yer alan Motilla de Palancar bölgesinde gürültü kontrolüne
yönelik 17 noktada mevcut durum ölçümleri gerçekleştirmişlerdir. Yapılan ölçümler sonucunda gürültü
kontrolüne yönelik değerlendirmeler yapılmıştır [15].
Üzkurt, Ankara ili şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun fazla olduğu kavşaklarda detaylı gürültü ölçümü
ve bu kavşakların CNM 5.0 bilgisayar yazılımı yardımı ile modellemesini yapmıştır. 2020 yılında herhangi
bir önlem alınmadığı varsayımı ile trafikteki araç sayısının iki katına çıkacağı tahmin edilerek teorik bir
modelleme yapmıştır [16].
İşler, çalışmasında; gürültü denetiminde engellerin önemi ve sağladığı yararları, Bağdat Caddesi’nin bir
bölümü için getirilen engel önerileri ile örneklemiştir. Caddenin, Şaşkınbakkal Bölgesi ele alınarak, öncelikle
mevcut durumu değerlendirmek amacıyla gürültü düzeyi ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Değerlendirmelerle,
bölgenin gündüz ve gece saatlerine yönelik gürültü haritaları oluşturulmuştur. Ardından, getirilen engel
uygulaması ile, çevreye yayılan gürültünün kabul edilebilir sınırlara indirilebildiği ortaya konmuştur [17].
Ishizuka ve Fujiwara çalışmalarında; farklı şekil ve yüzey koşullarına sahip bariyerlerin performanslarını test
etmişlerdir. Yükseklikleri ve bariyerlerin genişlikleri standardize edilerek, karşılaştırılmıştır [18].
Ripoll çalışmasında; Avrupa’da yer alan Berlin, Birmingham, Dublin, Greater Lyon, London, Stockholm,
Vienna, Vitoria-Gasteiz, Cyprus, Madrid ve Prague şehirlerinin simülasyon programları ile yapılan gürültü
haritalama çalışmalarını değerlendirmiştir [19].
Dursun ve arkadaşları; Konya şehir merkezinde ana yollarda 366 noktada, 07:00-09:00 – 11:30-13:30 ve
15:30:17:30 saatleri arasında hafta içi ve hafta sonu ölçümler yapmışlardır. Elde edilen veriler ile gürültü
haritası oluşturarak gürültü kirliliği üzerine değerlendirmelerde bulunmuşlardır [20].
McCallum-Clark ve diğerlerinin raporunda; Yeni Zelanda’da ulaşım ve gürültüye yönelik bir araştırma
raporu hazırlanmıştır. Bu raporda diğer ülkelerde kullanılan yöntemler incelenerek, Yeni Zelanda’ya uyumu
araştırılmıştır [21].
Hankard ve diğerleri raporlarında; Colorado eyaleti içinde 13 bölgede, 42 noktada gürültü seviyesi ölçümleri
gerçekleştirmişlerdir. Çalışma alanında, Traffic Noise Model (TNM) metodu ile değerlendirme yapılmıştır
[22].
Langer, çalışmasında, Adana’da kent merkezini kapsayan sınırlı bir bölgede gürültü analiz çalışmaları
yapmıştır. Soundplan simülasyon programı kullanmış ve binaların cephelerinde analiz, gürültüye maruz kalan
insanların sayısı, hesaplama sonuçlarını değerlendirmiştir [23].
Wiechers, çalışmasında, İzmir kentinde yer alan İnönü Caddesi’nde karayolu trafik gürültüsüne yönelik
gürültü haritalama çalışması yapmıştır. Alan ile ilgili verileri GIS’ten elde etmiş, Soundplan simülasyon
programı ile haritalama çalışmaları gerçekleştirmiştir [24].
Çalış tez çalışmasında; çeşitli ulaşım türlerinden kaynaklanan gürültü türlerini ardından karayolu kaynaklı
gürültü türlerini incelemiş, gürültü bariyerlerine yönelik performans değerlendirmesi yapmıştır [25].
İlgürel tez çalışmasında, gürültü sorununu sanayi yapısı üretime başladıktan sonra çözümlemeyi amaçlayan
geleneksel yaklaşıma karşı, gürültü etkeninin sanayi yapılarının tasarımında bir tasarım ölçütü olarak
değerlendirilmesini amaçlamış ve sanayi yapılarının yerleşim, planlama ve tasarım aşamalarında gürültü
etkeni ile ilgili ilkesel yaklaşım önerileri oluşturmuştur. Çalışmada Odeon akustik benzetim programı
kullanılmıştır [26].
Karışık ulaşım ağına sahip (karayolu ve demiryolu) Hong Kong’ta ulaşım gürültüsünün kontrolüne yönelik
bir araştırma yapılmıştır. Karayolu ve demiryolu ulaşım ağları arasındaki ilişkinin gürültü rahatsızlığına
etkisi, anketler aracılığı ile incelenmiştir. Ölçüm ve anket yöntemi kullanılmıştır [27].
EU Noise Directive 2002/49/EC direktifine göre yapılan haritalarda, AB göstergeleri Lgag ve Lgece
kullanılarak sunulması gerekmektedir. Bu çalışmada; İrlanda yol şartlarında kullanılmak üzere TRL dönüşüm
yöntemlerinin uygunluğu incelenmiştir. Çalışmada ölçüm ve hesaplama yöntemi kullanılmıştır [28].
Bu çalışmada Pamanikabud ve Tansatcha, tahmin ve geoinformatic tekniği ile bir otoyol trafik gürültüsü
modeli kullanarak, yakındaki bir binanın otoyol trafik gürültüsü etkilerini incelemişlerdir [29].
Murphy ve arkadaşları; Dublin (İrlanda)’de yaşayan insanların çevresel gürültüden etkilenme çalışması
yapmıştır. GIS, Harmonoise hesaplama metodu ve ölçüm yöntemi kullanılmıştır [30].
Vietnam’da, trafik gürültüsü Hanoi ve Ho Chi Minh gibi büyük şehirlerde giderek göze çarpan ve ciddi bir
sorun haline gelmiştir. Hanoi ve Ho Chi Minh şehirlerinde Eylül 2005 ve Eylül 2007 yıllarında gürültü
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ölçümleri yapılmıştır. 24 saatlik gürültü ölçümlerinin yanı sıra kısa vadeli gürültü kayıtları elde edilmiştir.
Trafik yoğunluğu video kamera kayıtları ile belirlenmiş, her iki şehirden elde edilen gürültü sonuçları, daha
sonra Kumamoto’da elde edilen Japon trafik gürültü verileri ile karşılaştırılmıştır [31].
Bıçakçı, yapmış olduğu tez çalışmasında; karayolu trafik gürültüsünü araştırmış ve alınacak önlemleri
belirlemiştir. Çukurova Üniversitesi merkez kampüsü alanında gürültü kirliliği haritasının yapılması amacıyla
trafiğin yoğun olduğu kavşakta 7 ayrı nokta belirlenmiştir. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde araç sayımları
yapılmıştır. Kampüsün karayollarından kaynaklanan trafik gürültüsünün belirlenmesi ve Soundplan
simülasyon programı kullanılarak alınabilecek önlemlere ilişkin hesaplamalar yapılarak gürültü haritaları
incelenmiştir [32].
Clairbois’ın çalışmasında; gürültü bariyerlerinin tasarımını, standartlarda araştırılmasını ve aynı zamanda
uygulamalı örneklerle anlatımını yapmıştır [33].
Ko ve diğerleri çalışmada; GIS programı kullanarak bir gürültü haritası ve gürültü etki değerlendirmesi
yöntemi geliştirmiştir. Chungju (Kore Cumhuriyeti), şehir için trafik gürültü haritası geliştirdikten sonra,
gürültü etki değerlendirmesi haritası analiz yoluyla gerçekleştirilmiştir. Yollara yakın 25 noktada gürültü
düzeyleri ölçülmüş ve gürültü haritası ile doğrulamak için gürültü seviyeleri ile karşılaştırılmıştır. 3 boyutlu
cephe gürültü haritası, gürültü seviyesine maruz kalan insanların sayısını hesaplamak için oluşturulmuştur
[34].
Mioduszewski ve arkadaşlarının çalışmasında; Polonya’da Gdansk yerleşim bölgesinde, iki gürültü
değerlendirmesinin karşılaştırması yapılmıştır. İlki, 2007 yılında hesaplama yöntemi ile yapılan gürültü
haritası çalışması, ikincisi ise 2008 yılında yapılan gürültü ölçümleri verilerinin karşılaştırmasıdır. Haritalama
çalışmasında, CadnaA simülasyon programı kullanılmıştır. Ayrıca, gürültü göstergelerinin (Lgag, LD, LE ve
LN) mevsimlik ve günlük etki analizi de değerlendirilmiştir [35].
Berardi ve arkadaşları çalışmalarında; bina cephesinin ses yalıtımının ölçülmesi için sınır limitlerine yönelik
bir araştırma yapmışlardır. Cephe yalıtımını hesaplamak için, ISO 140-5 standardının belirttiği iç ortam ve dış
ortam ses basınç seviyesi farklılığı belirlemişlerdir. Ölçüm ve hesaplama yöntemi ile ISO 140-5 standardında
bulunan birkaç farklılığı incelemişlerdir [36].
Öztürk ve diğerleri; trafik gürültüsünün azaltılması için kullanılan bariyerlerin performans ve inşaat
maliyetini araştırmışlardır. Örnek bir karayolu seçip, ardından ölçümler yapmışlardır. Türkiye, Kanada ve
Almanya’da kullanılan gürültü tahmin denklemlerine göre; ağır-hafif taşıt oranı, ortalama trafik akış hızı,
gürültü seviyesi vb. parametreler üzerinden değerlendirme yapmışlardır [37].
Barclay ve diğerleri; bir binanın doğal havalandırmasının oluşturduğu maruziyeti bulmak için çalışma
yapmışlardır. Manchester’da bir bina cephesinin gürültü haritasını hesaplayıp, pencere açıklıkları ile doğal ve
mekanik havalandırma sistemleri simülasyon programı ile modellenmiştir [38].
Badino ve diğerleri çalışmalarında; İstanbul’da Barbaros Bulvarı üzerinde gerçekleştirmişlerdir. Standartlar
çerçevesinde trafik gürültüsü ölçümleri yapılarak, Soundplan simülasyon programı ile gürültü haritası
oluşturulmuştur. Çalışmada aynı zamanda doz-etki analizi için anket çalışması gerçekleştirilmiştir [39].
Naish ve arkadaşları, çalışmada; örnek olarak seçilen balkonların akustik analizini yapmıştır. Çalışmanın
yapıldığı Avustralya’da karayolu trafik gürültüsü haritalaması yapılmış, maruziyet seviyelerinin tahmin
edilmesi için doz-etki eğrileri kullanılmıştır [40].
Kurra ve diğerleri, makalede; stratejik gürültü haritaları kullanarak binaların dış elemanlar için gerekli yalıtım
performanslarını belirlemek üzere bir model tanımlamaktadır. Model, iç ortam gürültü kriterlerine göre bina
cepheleri için yalıtım değerleri sınıflandırması kullanmıştır. CadnaA simülasyon programı ile yapılan stratejik
gürültü haritalarına dayalı gerekli cephe yalıtımı belirlemek için bir yöntem açıklanmıştır. Cephe gürültü
seviyeleri dönüşümünü sağlayan ve uygulamaları kolaylaştırmak için bir sınıflandırma şeması önerilmektedir
[41].
Olayinka, çalışmada; Ilorin (Nijerya) metropolünde seçilen bölgelerde çevresel gürültü ölçümlerinden elde
edilen sonuçları sunmuştur. Ilorin boyunca 42 noktada arka plan gürültü seviyesini, gürültü seviyesini ve
baskın gürültü kaynakları değerlendirilmiştir. Gürültü seviyesi ölçümleri ve LAeq, LD, LN, LDN, TNI ve
LNP parametreleri değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda; Ilorin metropolünde, trafik gürültüsü
önemli bir gürültü kaynağı olarak isnat edilebilir. 42 nokta içerisinden sadece 6 nokta normal kabul edilebilir
durumdadır [42].
Zannin ve diğerleri çalışmalarında; bir eğitim ortamının bilgisayar destekli gürültü haritalarının yapılmasını
amaçlamışlardır. Bilgisayar simülasyonları Soundplan yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Yeşil Hat ve BR-277
karayolu–simülasyonları tarafından oluşturulan akustik haritaların analizi kampüste bulunan yolların yanı
sıra, kampüste üç sokakta yapılmıştır. Brezilya standardına göre eğitim alanları için Leq = 50 dBA sınırını
aştığını göstermektedir [43].
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Ramirez ve Dominguez; araç sınıfları ve hızları için gürültü eğrilerine göre bir tahmin modeli geliştirmeye
çalışmışlardır. Model Bogota (Kolombiya) kentinde iki şeritli yollarda test edilmiştir. Ölçüm, hesaplama ve
simülasyon yöntemleri kullanılmıştır [44].
Dintrans ve Prendez; şehir merkezi içindeki ana yollara yakın nüfusun etkilenme durumunu modelleyerek
trafik gürültüsünü azaltmak için bir yöntem önerisinde bulunmaya çalışmışlardır [45].
Avrupa Direktifi 2002-49-AB çerçevesinde, Yunanistan’ın Volos ve Larissa şehirlerinde stratejik gürültü
haritaları ve şehir sakinlerinin gürültü maruziyetini azaltmak ve tanıtmak için yapılan ilgili eylem planları
2012 yılında tamamlanmıştır. Bu çerçevede, 5 bölgede sadece çevresel gürültü seviyelerinin modellemesi ve
ölçümleri değil, kentsel ve mimari dokunun birkaç analizi ve kullanıcıların ses algılamasına yönelik anketler
yapılmıştır. CadnaA simülasyon programı kullanılmıştır [46].
D’Alessandro ve arkadaşı çalışmasında; en çok kullanılan Avrupa öncelik endekslerini incelemiş, çalışma
alanında bunlardan bazılarını test ederek, karşılaştırmalı analizini yapmışlardır [47].
Cai ve diğerleri bu çalışmada; Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Küresel Konumlandırma Sistemi (GPS)
kullanarak, Guangzhou (Çin) için gece gündüz trafik gürültü haritaları oluşturmuştur. İlk olarak; trafik
hacmini tahmin etmek için GPS verileri kullanmıştır. İkinci olarak, tek bir araç gürültü emisyon modeli,
kentsel alanda trafik gürültü azaltımı için hesaplanan bölgesel bir trafik gürültüsü hesaplama modeli
formülüne göre, gürültü yayılım modeli ile birleştirilmiştir. Son olarak, Guangzhou gündüz ve gece trafik
gürültü seviyeleri trafik gürültü haritaları oluşturularak, tahmin edilmiştir. Sonuçlara göre tahmin ve ölçülen
değerler arasındaki ortalama hata 2.0 dB altında olduğu ortaya çıkmıştır [48].
Dinçer ve Yılmaz, Beşiktaş’ta yapmış oldukları çalışmada; insanların maruz kaldığı gürültüyü
değerlendirmişlerdir. Çalışma alanı içerisindeki doz-etki ilişkilerini, Çevresel Gürültü Direktifi (2002/49 /
EC) ile uyumlu olarak, gürültü haritalama, katılımcı anketleri, dinleme testleri ile gürültü analizini
gerçekleştirmişlerdir [49].
Zambon ve diğerleri çalışmalarında; gerçek zamanlı gürültü haritalarının oluşturulmasına yönelik Milano
şehrinde yaptıkları çalışmayı değerlendirmişlerdir. Gerçek zamanlı gürültü haritaları için, DYNAMAP
(DYNamic Acoustic MAPping), LIFE 2013 programı çerçevesinde yeni bir yaklaşım geliştirmeye
çalışmışlardır [50].
Licitra ve Ascari; Çevresel Gürültü Direktifi (2002/49/EC (END)) çerçevesinde Gden ve Gnight göstergeleri
kullanarak, gürültü maruziyet sınıfları değerlendirmesini yapmışlardır. Bu göstergelerin insanlar üzerindeki
rahatsızlık yüzdeleri arasındaki ilişkisi incelenmiştir [51].
Bir kentsel gürültü haritası oluşturmak amacıyla akustik ölçümler gerçekleştirirken, ISO 1996 Uluslararası
Standardı genellikle bir referans olarak alınmaktadır. Bu çalışmada; yüksekliği ve arka cephe mesafe
açısından ölçüm cihazlarının yerini değiştirerek, etkisini araştırmak için iki farklı ses seviyesi yüksekliğinde
eşzamanlı ölçümler yapmışlardır. Sonuçlar, standardın tavsiye ettiği değerlerden düşük çıkmıştır. Bu durum
cephelerdeki yansımalardan dolayı bazı düzeltmeler uygulamak gereğini göstermektedir. Buna ek olarak,
kaynak mesafe için düzeltme yapmanın gerekli olduğu bulunmuştur [52].
Avrupa Gürültü Direktifi 2002/49/EC’e göre, gürültü eylem planları hazırlamak gereklidir. Bu çalışmada,
düşük frekanslı gürültü açısından etki değerlendirmesi analiz edilmiştir. C ve A-ağırlıklı düzeyler arasındaki
farklılık hem ölçüm hem de simülasyon yöntemi (Soundplan) ile yapılmıştır. Sonuçlar Pisa (İtalya) şehir
merkezinde gerçek konumlar ve sanal senaryolar için tartışılmıştır [53].
Latin Amerika metropolünde, bazı ana trafik kavşaklarında gürültü ölçümleri ve akustik haritalama ile
gürültü varlığını ya da yokluğunu belirlemek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Yol boyunca gürültüyü
karakterize etmek için, 232 farklı ölçüm noktası alınmıştır. Predictor simülasyon programı, gürültü haritalama
ve hesaplamalar için kullanılmıştır. Gürültüye hassas alanlar, örneğin, hastaneler, değerlendirilen yol boyunca
tespit edilmiştir. Gürültü haritalama, cephelerine gelen gürültü seviyesini gösteren iki hastane için yapılmıştır.
Simülasyonlar sonucunda; toplam trafik akışında % 50 azalma, ya da ağır taşıt trafik akışında % 50 azalma
olduğunda, yaklaşık 3 dBA gürültü seviyesi azalımı olduğu belirlenmiştir [54].
Licitra ve arkadaşları; Pisa (İtalya)’da demiryolu gürültüsüne yönelik bir çalışma yapmışlardır. Sıradan tren
geçişleri, manevra, yükleme, boşaltma vb. işlevlere özellikle dikkat edilmiştir. Bölgede yaşayan insanlardan
119 kişilik bir örnek belirlenerek, anket çalışmasına gidilmiş, ölçüm ve simülasyon yöntemleri ile
değerlendirme yapılmıştır [55].
Gozalo ve diğerleri; İspanya’nın bir kentinde farklı sokaklarda 135 farklı kentsel değişkeni, rastgele seçip,
analiz etmiştir. Kentsel değişkenler ölçülen gürültü seviyeleri ile karşılaştırılarak, aralarındaki ilişki için çoklu
regresyon modeli geliştirilmiştir. Elde edilen modeli doğrulamak için 30 yeni rastgele seçilen bağımsız
örnekleme noktaları ile analiz edilmiştir [56].
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Londra’da yapılan bir çalışmada; gürültü probleminin önemi üzerinde durularak, yaptıkları anket çalışması ile
şehir sakinlerinden aldıkları şikayetler göz önünde bulundurularak, ana gürültü kaynakları belirlenmiştir.
Strateji, yerel ve ulusal politika destekleri ve amaçlarını belirlemişlerdir. 2009 yılında 24 saat gürültü izleme
çalışması yapmış ve değerlendirmişlerdir [57].
Çalış ve Yonar; trafik kaynaklı yol gürültüsünü düşürmek amacıyla kullanılan çeşitli kaplamalar ve
uygulanan yüzey tabakalarını irdelemiştir. Poroz asfalt ve çimento betonu kaplamaların, klasik asfalt betonu
ile gürültü sönümleme etkisi bakımından kıyaslamasını yapmıştır. Ayrıca 2000’li yıllarda geliştirilmeye
başlanan 3. ve 4. nesil sessiz kaplamalar incelenmiş ve etkilerine değinilmiştir. Türkiye’de bu tip
kaplamaların ve yüzey tabakalarının uygulanabilirliği değerlendirilmiştir [58].
Öztürk, çalışmasında; çevresel gürültü kirliliğini incelemiş, bir yerleşim alanında gürültü haritalarının
hazırlanmasına örnek oluşturmak ve kentsel alanlarda gürültü kontrolünün tasarım yoluyla çözümüne ilişkin
bir uygulama yapmıştır. Örnek çalışma TEM otoyolunda gerçekleştirilmiş ve çalışmada, CadnaA simülasyon
programı kullanılmıştır [59].
Paunovic ve diğerleri; Sırbistan Belgrad bölgesinde yaşayan insanların rahatsızlık derecesini araştırmışlardır.
Gündüz, akşam ve gece, 24 saatlik ölçümler yaparak rahatsızlık durumunu belirlemeye çalışmışlardır [60].
Kotzen ve English çalışmalarında; çevresel gürültü bariyerlerine yönelik tasarım örneklerini inceleyerek,
açıklamışlardır [61].
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3. SONUÇ
Yapılmış olan bu çalışmada; yukarıda özetlenen literatür çalışmalarını da dikkate alarak, çevresel gürültü
probleminin incelenmesi ve etkilerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir. Literatür çalışmasında, ulusal ve
uluslararası çalışmalara bakıldığında, karayolu, demiryolu, havayolu kaynaklı trafik gürültüsü, endüstriyel
gürültüler ayrı ayrı ele alınarak, araştırılmıştır. Ülkemizde birçok kentte karayolu ve demiryolu ulaşım aksları
birlikte düşünülmekte ve planlanmaktadır. Bu çalışma ile, karayolu ve demiryolu ulaşım gürültülerinin
birlikte ele alınarak değerlendirme yapılması, gürültü haritalama çalışmalarına gerekli hassasiyetin
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gösterilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın devamında, literatürde eksik olduğu gözlemlenen
karayolu ve demiryolu ulaşım gürültüsünün birlikte yer aldığı alanın araştırılması, Türkiye mevzuatı,
yönetmeliği ve literatüre katkı sağlanması planlanmıştır.
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Abstract
Rapid progression of technology has increased the importance of imaging devices for faster processing of
instantaneous data. Microsoft Kinect has already taken its place as one of the most important imaging
devices in recent years. With its specialty of perception of human movements, environment or object
modeling etc. it offers solutions to the problems of many application fields. However, there are some
problems in transferring a true image plane to digital media. Noise in the depth image for the Kinect
sensor is the most important example. The infrared eye in the sensor provides the creation of depth data.
It is seen that there is some noise in obtaining the depth images originating from the source of the light
and object. In this study, two different methods have been applied to real-time improvement of the depth
image obtained by the sensor. These are pixel filtering and weighted moving average methods. The
existing methods can be used separately or in series to form a uniform depth data. When the obtained
results are examined, it is observed that it is difficult to completely remove the noise included in the depth
data, but it is observed that better results are obtained with a significant difference with the applied
methods.
Keywords: Kinect, depth data, software

1. GİRİŞ
Hareket yakalama, 3 boyutlu modelleme ve robotik gibi araştırma alanlarında geçmişten günümüze
işaretçiler, video kameralar ve lazer tarayıcılar gibi teknolojilerden yararlanılmıştır. Özellikle 21. yüzyılın
başlangıcından itibaren daha da hızlanan teknolojik gelişmeler ışığında hareket yakalama, 3 boyutlu
modelleme ve yapılandırma çalışmalarında iki farklı metodun tercih edildiği görülmektedir. Bunlardan biri
işaretçiye dayalı olarak adlandırılan; hareketin yakalaması, 3 boyutlu modellenmesi veya yapılandırması
amacıyla nesneye yerleştirilen işaretçiler aracılığıyla sinyallerin işlenmesi sonucu elde edilen metottur [1]. Bir
diğeri ise web kameralarından, video kayıt cihazlarına kadar herhangi bir işaretçi kullanılmadan elde edilen
dijital görüntünün işlenmesine dayalı metottur. İşaretçiye dayalı sistemler nesne üzerindeki alıcı – verici
sistemleri sayesinde doğru ölçüme daha yatkın olsalar da karmaşık yapısı ve donanımsal çokluğu nedeniyle
uygulama alanlarında bazen kısıtlı kalmaktadır [1]. Görüntüleme cihazlarının kullanılması durumunda ise
elde edilen verilerin daha iyi işlenebilmesi için iyi bir yazılım altyapısı gerekmektedir. Ayrıca hangi
görüntüleme cihazının kullanıldığı, bu görüntülerin birleştirilebilir olup olmaması, iyi bir kalibrasyonun elde
edilmesi ve güvenilir bir derinlik haritasının çıkarılması bu metodun en kritik adımlarını oluşturmaktadır [3].
Görüntü işleme uygulamalarındaki yüksek donanım maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda
araştırmacıların özellikle robotik, modelleme ve hareket yakalama gibi problem çözümleri için son yıllarda
daha düşük maliyetli ve yüksek performans kabiliyeti sunan Kinect sensörünü tercih ettiği görülmektedir [4].
Kinect, 2010 yılında Microsoft tarafından bilgisayar oyunlarındaki doğal etkileşim ortamının sağlanması
amacıyla piyasada yerini almış bir hareket algılama sensörüdür [5]. Kısa sürede araştırmacılar tarafından
robotik [6], insan hareket analizi [7] ve insan-bilgisayar etkileşimi [8] gibi farklı uygulama alanlarındaki
problemlerin çözümlerinde yararlanılmıştır.
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Sensör, gerçek zamanlı olarak bir saniyede 30 kare (fps) renkli ve derinlik görüntüsünün yakalanmasını
sağlamaktadır. Derinlik ve renk verisinin entegrasyonu, her karede yaklaşık 300.000 noktayı içeren renkli bir
nokta bulutuyla gerçekleştirilmektedir [5]. Ancak derinlik sensörü tarafından elde edilen derinlik
görüntülerini kullanmak doğal sorunlardan dolayı genellikle zordur. Bunlar; optik gürültü, ışık kaynaklı
parlayan yüzeyler ve lazer emilimi gibi durumlardır. Bu durumlar, derinlik görüntülerinde gürültülere sebep
olmaktadır (Şekil 1).

Şekil. 1. Sensöre ait renkli (RGB) ve derinlik görüntüsü

Özellikle ortamın 3 boyutlu modellenmesi, hareketlerin algılanması için verilerin sistematik ve rastgele
hatalarının analizleri gerekmektedir. Sistematik hataların giderilmesi için derinlik ve renk verisinin
eşleştirilmesinin yanı sıra derinlik ölçümlerinden elde edilen matematiksel modelin kalibrasyonun
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Rastgele hataların ise karekterizasyonu önemlidir. Derinlik verisinin
işlenme sürecinde, nokta çiftlerini veya düzlemlerini ağırlıklandırmada yararlıdır [9].
Derinlik hataları genellikle nesnelerin kenar sınırlılıklarında görülmektedir. Chen ve arkadaşları, nesne
kenarlarına ve yönlerine cevap veren uyarlamalı bir yöntem geliştirmişlerdir [10]. Lee ve Bom, 3 boyutlu
görüntülerin elde edilmesinde kullanılan derinlik haritalarında yaşanan deformasyonların iyileştirilmesi için
yeni bir metot sunmuşlardır. Bu metot, kızılötesi ışığının emiliminden ortaya çıkan derinlik haritalarındaki
eksikliklerin giderilmesi için pozitif etki sağladığı gözlenmiştir [11].
Derinlik haritalarının kalitesi, tek kamera yerine stereo RGB kameralar kullanılarak geliştirilebilir. Zhu ve
arkadaşları, derinlik ve stereo kameralar arasında veri füzyonu yöntemini önermişlerdir [7]. Bu yöntemde
Markov Rasgele Alanlar yaklaşımı kullanılmıştır.
Bu çalışmada, derinlik haritalarının gerçek zamanlı iyileştirilmesi adına iki farklı yöntem kullanılmıştır.
Derinlik haritalarından daha iyi verim alabilmek adına piksel filtreleme ve ağırlıklı hareketli ortalama
yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar derinlik haritalarındaki hataların tamamen ortadan kaldırmasa
bile tercih edilen yöntem ve optimizasyonuna göre daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmiştir.

2. MATERYAL & METOT
Kinect’ ten elde edilen derinlik görüntülerinin maksimum çözünürlük değeri 320*240 pikseldir. Çözünürlük
değerinin düşük olması derinlik görüntüsünün kalitesini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca taranan alana ait
görüntü verilerinin içine ve dışına sürekli olarak parlayan beyaz noktalar görüntü kalitesini daha da aşağı
çekmektedir. Sensörden elde edilen çözünürlük değeri iyileştirilemediğinden, derinlik görüntülerindeki
gürültü ve beyaz noktalar iyileştirilerek görüntü kalitesinde artış sağlanabilmektedir. Görüntülerde oluşan
gürültünün bir kısmı, kızılötesi ışının temas ettiği cisim tarafından dağıtılmasından, diğer bir kısmının ise
sensörün yakınında yer alan nesnelerin gölgelerinden kaynaklanmaktadır. Derinlik verilerine yönelik önemli
bir diğer kısıtlama ise, sensörün derinlik görüntüsüne ait görüş alanının yaklaşık 8 metre olmasıdır.
Bu çalışmada, derinlik verilerini iyileştirebilmek için iki farklı yöntem uygulanmıştır. Bunlar; piksel
filtreleme ve ağırlıklı hareketli ortalama yöntemleridir. İki yöntemde düzgün bir derinlik görüntüsü elde
edebilmek için ayrı ayrı veya seri olarak kullanılabilmektedir. Uygulama sürecinde, derinlik görüntülerine ait
kare hızı düşürülmemekte ve görüntüler gerçek zamanlı elde edilebilmektedir Bu yöntemlerdeki veri
optimizasyonu ise kullanıcı tarafından kontrol edilebilmektedir. Bu yöntemlerin uygulamasından elde edilen
derinlik görüntüleri incelendiğinde, gürültünün tamamen ortadan kaldırılamadığı ancak derinlik görüntüsünün
kalitesinde pozitif yönde bir farkın oluştuğu gözlenmektedir.

2.1. Piksel Filtreleme
Filtreleme işlemlerinden önce sensör tarafından elde edilen derinlik verisini işleme alabilmek için daha basit
bir yapıya dönüştürmek gerekmektedir. Derinlik verisindeki her bir pikselin derinlik değeri ayrı ayrı
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tutulmaktadır. Bunun yanında derinlik değeri, sensörün her bir yeni kare göndermesiyle birlikte yeniden
hesaplanarak tekrar saklanmaktadır. Bu sayede her bir piksel için farklı değerler saklanabilmektedir. Bu
değerler, derinlik verilerinin daha kolay bir şekilde işlenmesini sağlamaktadır.
Piksel filtrelemenin temel noktalarından biri hesaplanan derinlik değerlerinde 0 değerinin yakalanmasıdır.
Derinlik görüntüsüne ait elde edilen veri dizilerinde sıfır değerinin olup olmadığı piksel piksel taranmaktadır.
Herhangi bir dizide sıfır değeri tespit edildiğinde, bu dizi değeri aday piksel olarak kabul edilmektedir. Adaya
piksel tespitinden sonraki süreçte ise komşu piksellerin incelenmesi işlemi başlamaktadır.
Aday piksel yanında filtre matrisinin iç bandı (Inner Band of Filter Matrix) ve filtre matrisinin dış bandı
(Outer Band of Filter Matrix) olmak üzere iki frekans bandı belirlenmektedir (Şekil 2). Bu frekans bantları,
aday pikselin komşu piksellerinde sıfırdan farklı değerleri aramak için kullanılır. Bu filtreler aracılığıyla, elde
edilen değerlerin frekans dağılımları oluşturulur ve her bantta kaç değer bulunduğu tespit edilir. Elde edilen
bu değerler kullanıcı tarafından belirlenen eşik bir değere göre karşılaştırılmaktadır. Her iki filtre bandı için
eşik bozulursa, sıfır olmayan tüm değerlerin istatistiksel modu aday piksele uygulanır, aksi takdirde aday
piksel tek başına bırakılır. Bu yöntemin en önemli hususlardan biri filtre bantlarının aday pikseli
çevrelediğinden emin olunmasını sağlamaktır.

Şekil 2. Aday piksel matris örneklendirmesi

Piksel filtreleme uygulamalarında zaman zaman komşu piksel ortalamalarının aday piksele uygulandığı
görülmektedir. Ancak komşu piksel ortalamasının aday piksele uygulandığı durumlar da gürültünün yalnızca
ekseni değişmektedir. Bu şekilde uygulanan bir filtreleme işleminde gürültü eksensel olarak yer değiştirir ve
tekrar gürültü olarak karşımıza çıkmaktadır. İstatistiksel modun tercih edildiği uygulamalarda en baskın
değerin aday piksele atanması gerçekleştirilmektedir. Bu sayede gürültünün iyileştirilmesi daha iyi
sağlanabilmektedir.

2.2. Ağırlıklı Hareketli Ortalama
Sensörün, çözünürlük değeri ve kare hızından dolayı derinlik görüntülerinde hafif bir titreşim söz konusudur.
Sensör, maksimum çözünürlükte saniyede 30 kare ile derinlik görüntüsü elde edebilmekte ve buda titreşimin
neden kaynaklandığı göstermektedir. Ağırlıklı hareketli ortalamanın kullanılmasının temel sebebi derinlik
görüntülerindeki kare hızından kaynaklanan titreşim etkisini azaltmaktır. Ağırlıklı hareketli ortalama, her bir
periyod için zaman içinde dinamik hesaplanan ve hesaplama yöntemi değişebilen bir ortalama bulma
yöntemidir. Bu yöntem, ortalama hareket verisinin son görüntüde oluşabileceği bulanıklaştırma etkisinden
dolayı seçilmiştir.
Hareketli ortalama yöntemi, ortalanmakta olan her bir değere eşit ağırlık yüklendiğini ifade etmektedir.
Ağırlık hareketli ortalama, önceki zaman diliminde eşit olmayan bir ağırlıklandırma yapmaya izin verir.

(1)

eşitlik;
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(2)
ifade edilir.
Bu eşitlikteki değerler için; F t sonraki tahmin değerini oluşturmakta, n veri periyotlarının sayısı belirlemekte,
A t-1 periyotlar arasındaki gerçekleşme değerini, W t ise ağırlık değerini belirtmektedir.
Derinlik görüntülerindeki dizilimleri saklayabilmek için yazılımsal olarak kuyruklardan yararlanılmaktadır.
Kuyruklar, FIFO (ilk giren, ilk çıkar) koleksiyon nesne mantığında çalıştırılmaktadır. FIFO’ nun kullanım
amacı, zaman serilerinin ayrık kümelerini işleyebilmektir. Yani en yeni derinlik dizilerinin önemini en
yükseğe ve en eskisinin en düşüğe olmak üzere önemi vurgulanır. Kuyruktaki derinlik karelerinin ağırlıklı
ortalamasından yeni bir derinlik dizisi oluşturulur. Görüntü içerisinde hareket edilmediğinde; kuyruktaki az
sayıdaki diziyle sıradan bir ortalama elde edilebilir. Ancak hareket devam ettiğinde ise derinlik
görüntülerindeki belirgin izler ortaya çıkmaktadır.

3. BULGULAR
Gerçekleştirilen uygulamada, Kinect sensörden alınan ham derinlik görüntülerinin iyileştirilmesi için piksel
filtreleme ve ağırlıklı hareketli ortalama yöntemleri kullanılmıştır. Uygulama ilk çalıştırıldığında sensörden
alınan ham derinlik görüntüsü gösterilmektedir (Şekil 3). Derinlik görüntüsüne ait gürültüleri iyileştirebilmek
için iki ayrı yaklaşım olan piksel filtreleme ve ağırlık hareketli ortalama özellikleri ayrı ayrı ya da birlikte
seçilebilmekte ve optimizasyonu uygulamada ayarlanabilmektedir. Bu yaklaşımların uygulanması yazılımsal
olarak .NET ortamındaki WPF platformunda gerçekleştirilmiştir. Uygulamada, Kinect sensörünün v1 modeli
kullanılırken, 320*240 piksel ve 30 kare aktarımındaki derinlik görüntüleri Intel Core i5 2.53 GH Z işlemci, 2
GB ekran kartı donanımında test edilmiştir.

Şekil 3. Kinect sensörünün ham derinlik verisine ait görüntü

Piksel filtreleme işleminde, filtre matrisinin iç bandı ve dış bandı olmak üzere iki opsiyon yer almaktadır.
Burada filtreleme işlemlerinde aday piksel olarak belirlenen noktaların gürültülerini giderebilmek adına iç
veya dış filtre matrislerinin eşik değerleri belirtilmektedir. Eşik değerler artırıldığında görüntüdeki
iyileştirilmeler daha rahat gözlenebilmektedir. Ağırlık hareket ortalama yönteminde ise derinlik görüntüsüne
ait titreşimin iyileştirildiği ve görüntünün daha da keskinleştiği görülmektedir. Belirtilen kare sayısı ne kadar
yüksekse daha keskin bir görüntü ne kadar düşükse daha titreşimli bir görüntü elde edilmektedir. Ancak
belirtilen kare sayısı miktarı artırıldığında görüntü üzerinde hafif donmalar yaşanmaktadır. Derinlik
görüntüsünü iyileştirilebilmek için uygulama alanının ışık yeterliliği, etraftaki nesne çokluğu, sensörün
uzaklığı gibi parametreler farklı sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır. Bu yüzden hem piksel filtreme
hem de ağırlık hareketli ortalamanın veri değerleri uygulamanın gerçekleştiği ortama göre özenle
belirlenmelidir (Şekil 4).
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Şekil 4. İyileştirme işlemleri uygulanmış derinlik görüntüsü

4. SONUÇLAR
Kinect, robotik, insan hareket analizi, insan-bilgisayar etkileşimi ve 3 boyutlu modelleme gibi alanlardaki
yeteneği ile günümüz uygulamalarına farklı bir yaklaşım olanağı sunmaktadır. Özellikle renkli ve derinlik
görüntüsünün birlikte kullanılması 3 boyutlu işlemlerin uygulanmasında kolaylık sağlamaktadır.
Bu çalışmada, Kinect’ in derinlik görüntüsünü iyileştirebilmek için filtreleme yaklaşımları kullanılmıştır.
Önerilen yaklaşımlar, derinlik görüntülerine ait gürültüleri pozitif yönde ortadan kaldırılmasında etkilemiştir.
Uygulanan yöntemleri kullanmak, Kinect’ in derinlik görüntüsünün bilgisayar vizyonundaki uygulama
aralığını önemli ölçüde genişletebilir nitelikte olduğunu göstermektedir.
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Abstract
In hospitals, incorrect inventory tracking of pharma and medical supplies, wrong drug use during the
treatment of patient and non-registration of used pharma and medical supplies cause sometimes fatal
problems. Therefore, the system that will contribute to prevent the waste on the material management,
faster and error-free execution of the transactions need to be established. The study aims to monitor the
drug therapy of the patient, to view the instant utilization rates of drug and to provide saving of drugs. In
this project, electrically locked drawers are used that can only be opened with the patient number entered
into the system, which is designed as a moving pharma box. The system used in this study is a system
reporting any kind of the medical product given to the patient, and also controlling the application time
of the drug that is given to the patient and overall drug consumption. The result of the study is important
a way to ensure delivery of the correct drugs to the right patient at the right time. The algorithm and
outputs of the study can be developed and applied by electrical and electronics engineers, biomedical
engineers and pharmacists for different applications as well.
Keywords: Hospital automation, pharmaceutical systems, pharma control, saving of drug.

1. GİRİŞ
Teknolojideki ilerlemeler, makinelerin yazılımlarla entegre edilerek akıllı cihazların geliştirilmesine olanak
sağlamıştır. Birçok alanda verimliliği artıran, maliyetleri düşüren ve kontrol edilebilirliği kolaylaştıran bu
cihazlar hayatın hemen her alanında tercih edilerek kullanılmaya başlanmış ve giderek yaygınlaşmıştır. Akıllı
cihazların sağladığı kolaylıklar ve avantajları, onları sadece belli alanlarda tercih edilen bir ürün olmaktan
çıkarmış ve özellikle zaman kavramının çok önemli olduğu tıp alanındaki her branşta ve sağlık alanında
çalışan tüm birimlerde tercihten ziyade, bir zorunluluk haline dönüştürmüştür [1, 2].
İnsanoğlu için en önemli konuların başında sağlık gelmektedir ve bu nedenle sağlık hizmetlerinin kalitesi bir
gelişmişlik kriteri olarak kabul edilmektedir. Bilgisayar teknolojileri ve hastane otomasyonları, sağlık
alanında bilginin verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını sağlayarak, hizmet kalitesini artırdığı
için sağlık sektöründe bir gelişmişlik örneği sunmaktadır. Hastane otomasyonları ile sağlanan verimlilik
artışlarının sonucu olarak da, insan kaynaklarından daha iyi yararlanılabilmekte, performans iyileşmekte,
etkinlik artmakta, alınan kararlarda ve hizmetlerde kalite gelişmektedir [2].
Sayıştay Başkanlığı'nın, "Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi Cihaz
Yönetimi" konulu, Mart 2005 tarihli, Performans Denetimi Raporu'nda, otomasyon sistemlerine yapılan
yatırımın, sistemin kullanılmaya başlanmasıyla kısa sürede telafi edildiği görülmektedir [3].
Hastane otomasyonları maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artırılması ve hem personel hem de hastalar
açısından hizmet kalitesinin yükselmesini sağlaması açısından önemli ve de gereklidir [2].
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2. HASTANE OTOMASYONLARI VE MEDULA SİSTEMİ
GSS (Genel Sağlık Sigortası), tüm vatandaşlara sağlık güvencesi sağlamak için, Türkiye' deki sosyal güvenlik
kurumlarını tek bir çatı altında toplayan bir sistemdir. GSS' nın bilişim tarafı, Medula sistemi tarafından
oluşturulmaktadır. Yani Medula sistemi, sağlık hizmeti veren kuruluşlar ile GSS arasındaki iletişimi
sağlamaktadır [4].
Medula sistemi kapsamında, bir hastanın tüm sağlık hizmeti kullanımlarını takip etmek, bu kullanımlara ve
verilen hizmetlerin içeriğine ilişkin raporlama almak mümkündür.
Sağlık Bakanlığı, 29 Nisan 2009 tarihinde, sağlık hizmeti sunan tüm sağlık kurum ve kuruluşlarını kapsayan
“Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ” yayınlamıştır [5]. Bu tebliğle sağlık kurum ve kuruluşları;
•
•
•

Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması,
Sağlık hizmeti verenler arasında iletişim güvenliğinin geliştirilmesi,
İlaç güvenliğinin sağlanması

uygulamalarını yerine getirmekle mükellef olmuşlardır [5]. Bu uygulamalardan, hasta kimlik bilgilerinin
tanımlanması ve doğrulanması ile ilaç güvenliğinin sağlanması hususları, çalışmamız kapsamında sunulacak
çözümlerle kontrol altına alınabilmektedir.

3. İLAÇ KONTROL SİSTEMİ
3.1. Giriş
Hastanelerde özellikle yatılı hastalara ilaçların belirli zaman dilimlerinde ve belirli dozajlarda verilmesi
gerekmektedir. Hastalara ilaç verilmesi işlemi, genellikle bir görevli tarafından yapılmaktadır. Ancak bu
görevlinin dikkatsizliği sonucunda işlem esnasında hatalar olabilmektedir. Örneğin; hastaya yanlış ilaç
verilmesi, verilen ilacın yanlış dozajda olması veya ilacın yanlış zamanda verilmesi gibi durumlar
yaşanabilmektedir. Bu gibi durumlar, hastalar için yeri geldiğinde hayati tehlike oluşturabilmektedir.
Ayrıca, ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri alımında, ihtiyaçların sağlıksız belirlenmesi, gereksiz alımlar
yapılmasına ve dolaylı olarak mevcut malzemelerin verimsiz kullanılarak israfına neden olmaktadır [3].
Malzemelerin tasarruflu kullanımı için, ürünlerin takibinin yapılarak, hangi malzemeyi kimin, ne zaman talep
ettiği ve hangi malzemenin hangi hasta için kullanıldığı ya da kullanılmadıysa neden kullanılmadığı
muhakkak denetlenmelidir [3].
Kamu kaynaklarının önemli bir kısmı ilaç ve tıbbi malzeme alımı için kullanılmaktadır [3]. Ayrıca, ilaç ve
tıbbi malzemelerin stok kontrolünün düzgün bir şekilde denetlenmemesi, depoda bulunan bir malzemenin,
yeniden alınmasına yol açmaktadır [3].
Hastanelerde yatan hasta servislerinde, kayıt dışı ilaç kullanımı yaygındır [6,7]. Bu kayıt dışı kullanım,
hastaneye ek yük getirmektedir. Hastanelerdeki bu yükü hafifletmek amacıyla, sistemde yanlış
bilgilendirmeler yapılmaktadır. Örneğin, kayıt dışı kullanılan ilaçlar, yatan hastalar için kullanılmış gibi
gösterilerek, kullanım bedeli hasta sağlık sigortalarından karşılanmaktadır.
Dolayısıyla, hastanelerde ilaç ve tıbbi malzeme kullanımı ve yönetimi büyük önem taşımaktadır [8]. Malzeme
yönetiminde israfın önlenerek, işlemlerin hızlı ve hatasız yürütülmesine katkı sağlayacak olan sistemlerin
kurulması gerekmektedir.
Hataları ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek için (yazım hatası, doz hatası, vs…) tüm yazışmaların
dijital ortamda saklanması ve iletilmesi sağlanmalıdır. Bu yazışmalara hastane ortamında “order”
denilmektedir.
Bu çalışma, hastaya uygulanan ilaç tedavisinin denetlenmesini, ilaç kullanım oranlarının anında
görüntülenebilmesini ve ilaç tasarrufu sağlanabilmesini amaçlamaktadır. Böylelikle, hastalara ilaç verilmesi
esnasında oluşabilecek insan kaynaklı hatalar engellenerek sistem daha güvenilir hale getirilmektedir. Bu
çalışma özellikle, hastalara doğru zamanlarda, doğru miktarda ve doğru ilacın verilmesi, hastaya uygulanacak
yanlış tedavinin önüne geçmesi açısından önemlidir.
Ayrıca, bu çalışma, hastalara ne zaman ve ne miktarda ilaç verildiği ve aynı zamanda, hangi hastaya hangi
ilacın kim tarafından verildiği bilgisinin tutulması ve dolayısıyla hastalara verilen ilaç denetiminin sağlanması
açısından bir çalışma yöntemi geliştirmektedir.
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3.2. İlaç Kontrol Cihazı
Sistemde kullanılan cihaz; Şekil 1.’ de gösterildiği gibi, üzerinde elektriksel olarak kilitlenmiş küçük
çekmecelerin bulunduğu, hareketli bir ecza kutusudur. Cihaz içerisinde, çekmecelerin hareket etmesini
sağlayacak olan servo motorlar ile mikroişlemciler kullanılarak tasarlanan ve servo motorları yönlendiren
kontrol kartları, barkod okuyucu, pc ve aküler bulunmaktadır.
Mekanik kısımlar, hastane hijyenine ve kurallarına uygun malzemeden yapılmıştır. Avrupa Komisyonu
tarafından, elektriksel bir mahfazanın sağladığı çevresel korumayı derecelendirmek için geliştirilen IP
Koruma sınıflarından IP 66 standardındadır. Yani, cihaz nem, toz ve ısı geçirmemektedir.
Cihaz şasesi alüminyum malzemeden, dış kaplama ise pleksi malzemeden oluşmuştur ve kullanıcılar ile
hastalar için anti bakteriyel boyalarla kaplanmıştır. Cihaz, darbe emici tekerlekler üzerinde, taşıma (itme)
kollarıyla klinik ile eczane arasında taşınabilmektedir.

Şekil 1. Tasarlanan ilaç kontrol cihazı

Cihaz içerisinde 12V, 12A değerinde seri olarak bağlanmış iki adet akü bulunmaktadır. Bu akülerle birlikte,
cihaz kesintisiz olarak çalışma yapabilmektedir. Akülerin şarjı için, 24V' luk şarj aleti de bulunmaktadır. Bu
akülerle cihazımız yaklaşık 6 saat güç bağlantısı olmadan çalışabilmektedir.
Cihazda, 20 adet hastalar için küçük boy (4x7) ve 6 adet tıbbi malzemeler için büyük boy (2x2) olmak üzere,
toplam 26 adet çekmece bulunmaktadır. Çekmeceler cihazda karşılıklı iki yüzde konumlandırılmıştır.
Her bir çekmecenin açılıp kapatılması işlemi için servo motor kullanıldığından, cihaz içerisinde çekmece
sayısı kadar, servo motor bulunmaktadır. Bu motorlar, 3 kg/cm değerinde tork gücüne sahiptir.
Zamanlama ve açma-kapama işlemleri; kontrol kartları, motorlar ve hareket kolu yardımıyla yapılmaktadır.
Motorlar, kontrol kartı ile kumanda edilmekte olup, sistem ara-yüzünden sinyal gönderilmesiyle birlikte
hareket kolunu ileri ya da geri hareket ettirerek çekmeceleri açar.
Sistemde iki adet kontrol kartı bulunmaktadır. 1 ila 12. çekmeceler 1. kontrol kartı ile 13 ila 26. çekmeceler
ise 2. kontrol kartı ile kumanda edilmektedir. Sistem kontrol kartında, PIC18F252 mikroişlemci
kullanılmaktadır. Kontrol kartlarında RS232 entegresi bulunmaktadır ve RS232' den usb' ye çevirici
kullanarak pc ile haberleşme sağlanmaktadır.
İlaç Kontrol Sistemi’nin oluşturulmasında; veri tabanı yönetim sistemi olarak, Microsoft SQL Server,
programlama dili olarak, Visual Studio C# .Net ve database olarak ise, HBYS (Hastane bilgi yönetim sistemi)
database’ i kullanılmaktadır.
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3.3. Sistem İşleyişi
Sistemde, doktor, hemşire ve eczane personeli için üç farklı arayüz bulunmaktadır. Kullanıcı, kendi kullanıcı
adı ve şifresiyle ya da tanımlanan akıllı kart ile sisteme girebilmekte ve kendi görev tanımına göre, sistem
içerisinde işlem yapabilmektedir. Sistem işleyişi, doktorun hasta için girdiği order ile başlayıp, eczane
personelinin ilaçları sisteme girmesi ve sistem kapsamında kullanılacak ilaçları cihaza eklemesi ile devam
edip, hemşirenin ilacı hastaya ulaştırmasıyla son bulmaktadır.
Bu çalışmada kullanılan ‘İlaç Kontrol Sistemi’ algoritmasının yapısı, Şekil 2.’de görüldüğü gibidir. Sistemin
bu şekilde çalışmasıyla birlikte, her türlü tıbbi raporlama alınabileceği gibi, ilaç zamanları da kontrol
edilebilecektir. Ayrıca, cihaz üzerindeki çekmecelerin elektriksel olarak kilitlenmesi ve ancak hasta barkod
numarasının sisteme okutulmasıyla açılabilmesi sebebiyle, ilaçlar hastaya birinci elden ulaşacaktır. Kısacası
sistem; doğru hastaya, doğru zamanda, doğru ilaçların ulaştırılmasını sağlayacaktır.

Şekil 2. İlaç kontrol sistemi çalışma algoritması

Bu çalışmada ele alına problem ve buna karşılık sunulan çözüm, basit ve anlaşılır bir şekilde irdelenirse;
çalışma her hasta için doktor, eczane, hemşire üçgeninde, online olarak bilgi alışverişinde bulunularak; hangi
hastaya, hangi ilacın, ne zaman ve ne kadar verileceği sorularına verilen cevapların, aynı anda bu üçlü grup
ile paylaşılarak; hem ilaç tasarrufu sağlamak, hem hatalı ilaç kullanımını önlemek, hem de online olarak ilaç
kullanım bilgilerine ulaşmak hedeflenmiştir.
Sistem, online olarak anında takibin yapılması ve her hastaya ait verilere istenildiği an ulaşılabilmesi, aynı
zamanda da ilaçların stok durumunun kontrolü için, her üç grubun da yaptığı her işlemi an ve an sisteme
işlemesi açısından önemlidir. Personel, veri girişini cihaz üzerindeki ekrandan ya da sistemin aktif olduğu
herhangi bir pc ya da tablet üzerinden, sisteme giriş yaparak sağlayabilir.
Doktor order giriş ekranında; tüm geçmiş order’lara ulaşılabilmekte, son gönderilen order bilgisi
sorgulanabilmekte ve yeni order oluşturabilmektedir. Doktor, hasta listesinden order girişi yapacağı hastayı
belirledikten sonra, bu hastaya ait kişisel bilgileri görüntüleyerek, order verebilmektedir (Şekil 3.). Order giriş
ekranında; hastaya uygulanacak ilaç adı bilgisiyle birlikte, ilaç tedavisinde kullanıma yönelik her türlü ayrıntı
girişi de yapılabilmektedir.
Doktor için oluşturulan arayüzde, hastaya ait tüm geçmiş order bilgisi liste halinde ekrana gelmektedir.
Ayrıca, geçmiş order’lara ait detay bilgisi de görüntülenebilmektedir. Doktor, hastaya daha önce hangi
tedavinin nasıl uygulandığını, hangi ilacın hangi dozlarda ne şekilde uygulandığını sistemden
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öğrenebilmektedir. Bu şekilde, doktor değişimi durumlarında, hastanın hastaneye yatışından itibaren, hastaya
ne şekilde müdahale edildiği bilgisine de ulaşılabilmektedir.
Hastaya uygulanacak tedavi sisteme işlenirken, tedaviye dair detay bilgisi de sistemde belirtilebilmektedir.
Örneğin, uygulanacak tedaviye ilişkin kullanım dozu, kullanım zamanı ve kullanım tipi gibi, tedavinin doğru
bir şekilde uygulanması için gerekli her türlü açıklama sisteme girilebilmektedir.

Şekil 3. Doktor order giriş arayüzü

Doktor tarafından hastalara uygulanacak tedavi belirlenip, order onaylandıktan sonra, onaylanan order eczane
bilgi ekranına düşmektedir. Şekil 4. ile gösterilen eczane bilgi ekranında, doktor tarafından onaylanan, ancak
henüz İlaç Kontrol Cihazına girmemiş order’lar liste halinde ekrana gelmektedir. Eczane personeli, ilaçları
cihaza yerleştireceği zaman; order bilgisinin geldiği kliniği ve ilaçların yerleştirileceği cihazı, cihazı klinikle
eşleştirmektedir.

Şekil 4. Eczane order yükleme arayüzü

Cihaz barkod numarası sisteme okutulduğunda, o cihaza ait ilaç yerleştirilebilecek çekmecelerin listesi
görüntülenmektedir. Sistemde, İlaç Kontrol Cihazına ilaçlar yerleştirilirken, hasta barkod numarası ile
hastaya ait orderdaki ilaçların yerleştirileceği çekmece birbiriyle eşleştirilmektedir. Böylece, hasta ilaçlarının
karışma olasılığı da ortadan kalkmış olmaktadır.
Eczane kullanıcısı tarafında ise; hangi hastanın order’ı cihaza yerleştirilecekse, o hasta ilaçları için bir
çekmece seçilerek, ilaçlar ilgili çekmeceye yerleştirilmekte ve hasta barkodu ile çekmece numarası
eşleştirilmektedir. Eczane onay işlemi tamamlandıktan sonra, cihazın hastaya tanımlanan çekmecesini, eczane
personeli de dahil kimsenin açması mümkün değildir.
Eczane personeli tarafından sistem adımları tamamlanıp, işlem onaylandığında; hemşire uygulama
arayüzünde hastaya ait bilgiler ve hasta order’ları görüntülenebilmektedir (Şekil 5.). Hemşire kullanıcıların,
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hasta barkodunu, sisteme okutmasıyla, İlaç Kontrol Cihazının sistemde hastaya tanımlanmış olan çekmecesi
açılmaktadır.

Şekil 5. Hemşire uygulama arayüzü

Sistem içerisinde her hasta için, uygulanan tedavi adım adım kayıt altına alınmaktadır (Şekil 6.). Tutulan
loglar ile, hastanın tedavisi için doktor tarafından sisteme girilen order’lar, tedavinin uygulanma zamanı ve
uygulamayı yapan hemşire adı sistemde kaydedilmekte ve gerektiğinde görüntülenebilmektedir. Bu kayıtlar
ile, hastanın geçmiş order’ları istenildiği zaman listelenip, sorgulanabilmektedir.

Şekil 5. Log kayıtları bilgi ekranı

4. SONUÇ
İlaç Kontrol Sistemi ile, ilaçlar, cihaz üzerinde bulunan ve hasta adına tanımlı olan kilitli çekmeceler ile
hastaya birinci elden ulaştırılmakta ve hatalı ilaç kullanımının önüne geçilmiş olmaktadır.
Cihaz içerisine yerleştirilen malzemeler ancak hasta numarasının sisteme girişi ile alınabileceği için, orderlar
ile hasta adına istenilen haricinde bir sarfiyatın olması engellenmektedir. Böylece hastalara verilen ilaç
denetiminin yapılmasıyla birlikte, hastanelerde kullanım aşamasındaki kayıp ve ilaç kaçağının da önüne
geçilecektir.
İlave olarak, böyle bir sistemin kurulmasıyla; ihtiyaçlar belirlenirken tüm birimlerin geçmişte kullandıkları
malzeme ve ilaçlara ilişkin doğru verilere zamanında ulaşılabileceği ve birimlerin elinde hangi malzemeden
ne kadar olduğu ve önceki yıllardaki kullanımlar izlenebileceği için gereğinden fazla ihtiyaç bildirimi de
ortadan kalkacaktır.
Kısacası, sistemin uygulanması ile birlikte, hastane tarafından malzemelerin detaylı takibi yapılabilmektedir.
Servislere çıkan malzemeyi kimin, ne zaman ve hangi hasta için kullandığı belirlenebilmektedir. Bunlara ek
olarak, sistem içerisinde hangi işlemin ne zaman yapıldığı, hangi cihazın ve hangi çekmecenin kullanıldığı
görülebilmektedir. Order tarihi ve işlemin gerçekleştirildiği tarih de yine bu ekrandan görülebildiği için,
tedavi uygulamasındaki zamanlama hatalarından kaynaklanan sorunlar önlenmekte ve olumsuz bir durum
gerçekleşmesi halinde bu hataya sebebiyet verenlerin tespiti kolayca yapılabilmektedir.
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Abstract
Energy is a widely used by the World but energy resources threaten consumption especially fossil fuels.
Technology and human requirement enhance day by day due to the growth of global world approach. In
recent years, energy necessity is corresponded by renewable energy resources because fossil fuels
damage nature owing to greenhouse gas emission and global warming affect. Take into consideration
environmental pollution, greenhouse gas emission and global warming impact, renewable energy
resources are preferred to fossil fuels in terms of environmental consequences. In this point, solar, wind,
hydraulic and biomass energy are widely used among renewable energy resources.
Renewable energy resources are utilized to power generation, domestic use, air conditioning etc.
However, solar energy shows non-permanent feature. For instance, solar energy performs feasible in day
light nevertheless it is not applicable in night. These disadvantages require storage of solar energy with
energy storage methods. Because its use huge energy in utilization time then, they are stored unutilized
time. Energy storage methods are widely used with renewable energy resource and it is aimed to
decrease greenhouse gases causing global warming.
In this study, two solar energy heating system using phase change materials with flat plate collector or
and parabolic solar collector is designed. Two types of collectors are analyzed in the effect the system
performance in terms of solar energy absorb value and comparison of heat storage capacity. The excess
heat from the solar energy is stored and the effect of system performance analyzed between flat plate and
parabolic collector. The aim of the study is to reduce the high energy costs and to use renewable
resources with energy storage.
Keywords: Solar Energy, Sodium Acetate Trihydrate, Thermal Energy Storage, Energy Efficiency

1. GİRİŞ
Endüstriyel ilerleme, nüfus artışı ve kişilerin daha lüks yaşama arzusu günümüzde enerji tüketimini büyük
ölçüde arttırmıştır. Enerji ihtiyacının karşılanmasında, en çok dışa bağımlı olduğumuz kömür, petrol, doğal
gaz gibi yakıtlar kullanılmaktadır. Ancak bu yakıtların kullanımında karşımıza çeşitli sorunlar çıkmaktadır.
Söz konusu kaynakların yakın bir gelecekte tükenme olasılığı ve endüstrinin belli bölgelerde yoğunlaşması
sonucu büyük oranda fosil yakıtların kullanımından kaynaklanan çevre kirliliğinin artması bu sorunların
sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Çevre kirliliği dışında dışa bağımlılık ülkemiz ekonomisine ağır bir yük
getirmektedir. Bu sorunların aşılması amacı ile güneş, rüzgar, jeotermal, biokütle gibi yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı daha da ağırlık kazanmıştır [1]. Bu kaynaklar içerisinde rüzgâr ve güneş enerjisi
potansiyeli ön plana çıkmaktadır. Gerek güneşlenme süreleri gerekse ülkemizin güneşlenme potansiyelinden
dolayı güneş enerjisi ülkemiz açısından önem arz etmektedir [2].
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Dünyaya gelen güneş enerjisinin çok büyük değerlere sahip olmasına rağmen düşük enerji yoğunluğu ve
kesintili oluşu toplanmasını ve depolanmasını gerektirmektedir [3]. Güneş enerjisi teknolojisinde
yoğunlaştıran toplayıcılar içinde en basit olanı ve en yaygın olarak kullanılanı silindirik parabolik
toplayıcılardır. Silindirik parabolik toplayıcıda yutucu borunun birinci fonksiyonu ısıyı absorbe edip, içinden
akan toplayıcı akışkanına transfer etmektir. Bu işlem esnasında yutucu borunun yüzeyi ısınır ve yüzey
sıcaklığı çevre sıcaklığının çok üzerinde bir değere ulaşır. Dolayısıyla, yutucu boru yüzey sıcaklığı ile çevre
arasındaki sıcaklık farkı, toplanan enerjinin büyük kısmının tekrar çevreye verilmesine neden olur. Bu
nedenle yutucu borunun bir saydam örtü ile çevrelenmesi böylece dışarı olan ısı kaybının azaltılması
mümkündür [1].
Güneş enerjisinden gizli ısı depolamada yaygın olarak faz değiştiren maddeler kullanılmaktadır. Faz
Değiştiren Maddeler (FDM), faz değişimi esnasında ortaya çıkan gizli ısının enerji depolama
uygulamalarında kullanıldığı maddelerdir. Bu maddeler içinde bulundukları ortamın sıcaklığı faz değişim
sıcaklığının üzerine çıktığında, çevreden ısı alırken (gizli ısı), soğuma esnasında bu ısıyı tekrar çevreye
yaymaktadır. Faz Değiştiren Madde’lerin enerji depolama uygulamalarında kullanılmasıyla ısı tasarrufu
sağlanabilmektedir [4]. FDM’lerin ısı depolama kaynağı olarak büyük ilgi görmelerinin nedeni önemli
seviyede sıcaklık değişimi olmaksızın ergime ve katılaşma işlemleri sırasında, büyük miktarda gizli ısı
absorbe ediyor ve yayıyor olmalarıdır. Faz değişiminde ortaya çıkan enerji, maddenin soğutulması – ısıtılması
sırasında ortaya çıkan enerji ile kıyaslandığında çok daha yüksek olduğu görülmektedir [5]. Faz değiştiren
maddeler günümüzde güneş enerjisi depolama, ısı pompaları, binalarda ısıtma ve iklimlendirme, ısı dağıtım
sistemleri, atık ısı geri kazınım sistemlerinde vb. alanlarda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Literatürde faz değiştiren madde kullanılarak güneş enerjisinden ısı depolama çalışmaları bulunmaktadır.
Kuravi vd., yapmış oldukları çalışmada odaklı güneş enerjisi güç santralleri için termal enerji depolamanın
uygulanabilirliğini araştırmışlardır. Yaptıkları analiz ve araştırma sonucunda odaklayıcı kollektör kullanılan
güneş enerjisi güç santrallerinde termal enerji depolamanın gerekliliğine ve uygunluğuna vurgu yapmışlardır
[6], Güngör vd., güneş enerjisi ısıtma sistemi tasarımı yapmışlar ve bu tasarımda düzlemsel güneş kollektörü
kullanmışlardır. Yaptıkları deneyler sonucunda güneş enerjisinin kullanım süresini arttırmışlardır. Düzlemsel
güneş kollektörlerinin ısıtma sistemi tasarımında zayıf kaldığını ifade etmişlerdir [7]. Tian vd., yapmış
oldukları çalışmada güneş kollektörleri ve termal enerji depolamanın önemini ve uygulanabilirliğini
araştırmışlardır. Çalışmaları sonucunda düşük sıcaklık ve yüksek sıcaklık için güneş enerjisi uygulamalarında
kullanılabilecek faz değiştiren maddeleri incelemişlerdir. FDM üzerinde ısı depolamasını artırması için grafit
ve metal tozu ile karıştırılmasının etkili bir yöntem olduğunu ifade etmişlerdir.
Bu çalışmanın amacı güneş enerjisi destekli gizli ısı depolamalı ısıtma sisteminde düzlemsel güneş kollektörü
ile parabolik güneş kollektörü kullanımının sistem verimliliği açısından etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaçla
düzlemsel olarak tasarlanan sisteme parabolik kollektör konulması durumunda şarj ve deşarj esnasında depo
edilen ve salınan enerji miktarları karşılaştırılmış ve sistem verimliliği açısından uygun kollektör
belirlenmeye çalışılmıştır. Parabolik güneş kollektörü ile depo içerisindeki FDM’yi ergitmek için yeterli
sıcaklığa daha çabuk ve sürekli ulaşılacağı düşünülmüştür.

2. MATERYAL VE METOD
FDM bulunan düzlemsel güneş kollektörlü deney sistemi Şekil 1’de, parabolik güneş kollektörlü deney
sistemi ise Şekil 2’de verilmiştir. Şekilde belirtilen sistemler üzerindeki veriler alınarak enerji analizi
yapılmış, parabolik ve düzlemsel güneş kollektörü kullanımının sistem performansına etkisi incelenmiştir.
Hava Atış
Purjörü

Pompa 2
Boyler
Radyatör
Pompa 1
Güneş
Kolektörü

Genleşme Tankı

Debimetre

Şekil 1. Düzlemsel kollektörlü termal enerji depolamalı güneş enerjili ısıtma sistemi [7].
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Pompa 2
Radyatör
Boyler
Pompa 1

Parabolik
Kolektör

Şekil 2. Parabolik güneş kollektörlü termal enerji depolamalı ısıtma sistemi

Sistemin analizinde termodinamik denklemlerden yararlanılmıştır. Sürekli akışlı açık sistem üzerinde
termodinamik analiz yapılırken kütle, enerji temel denge denklemleri kullanılmıştır. Kararlı bir kontol
hacmindeki sistem için kütle dengesi aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.
∑ṁg =∑ṁç

(3.1)

Burada ṁ kütlesel akış debisini ifade etmektedir.
Termodinamiğin I. Yasa analizi enerjinin korunumunu belirtmektedir. Sistem üzerinde enerjinin korunumu
denklemi aşağıdaki şekilde verilmiştir.
Q+∑(ṁh)g =Ẇ+∑(ṁh)ç

(3.2)

Burada; Q ısının enerjisini, Ẇ işin enerjisini göstermekte ṁh ise kütle akışı ile birlikte giren ve çıkan
enerjinin hesaplamasıdır.
Termodinamiğin I. Yasa verim hesabı aşağıdaki denklemler kullanılarak yapılmıştır.
η_enerji= (Elde edilen enerji)/(Harcanan enerji)

(3.9)

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA
Yapılan deneyler ve elde edilen veriler sonucunda termodinamiğin I. yasa analizi yapılmıştır. Yapılan analiz
sonucunda parabolik kollektör ve düzlemsel kollektör bulunan sistemler incelenmiştir. Şekil 3’de parabolik
ve düzlemsel güneş kollektörü boyler şarj evresi grafiği verilmiştir. Grafikten anlaşılacağı üzere parabolik
kolektörlü sistem boyler şarj enerji verimi düzlemsel kollektör boyler şarj enerji verimine göre daha
yüksektir.

Şekil 3. Parabolik-Düzlemsel Kolektör Boyler-Şarj grafiği

3361

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
Şekil 4’de parabolik kollektör ve düzlemsel kollektör verilerinin analizi sonucunda elde edilen boyler deşarj
verim değerlerinin grafiği verilmiştir. Parabolik kollektör deşarj verim değerlerinin düzlemsel kolektör deşarj
verim değerlerinden yüksek olduğu görülmektedir.

Şekil 4. Parabolik-Düzlemsel Kolektör Boyler-Deşarj grafiği

4. SONUÇLAR
Bu çalışmanın amacı, güneş enerjisinden elde edilen sıcak suyun düzlemsel ve parabolik kollektördeki
değerinin karşılaştırılması ve sistem performansını etkisi üzerinde durulmasıdır. Bu amaçla yapılan
çalışmadan görüldüğü gibi parabolik kollektör kullanımı sistem verimliliği açısından daha yararlı olacaktır.
Deney sistemi üzerinde güneş kollektörü farklılığı haricinde herhangi bir ekipman değişikliğine gidilmeksizin
yapılan çalışmanın sonuçları değerlendirilmiştir. Düzlemsel güneş kolektörlü sistem boyler şarj verimi
ortalaması % 32 iken parabolik güneş kollektörlü sistemde % 48 değeri elde edilmiştir. Boyler deşarj verimi
ortalaması düzlemsel kollektör için % 42 iken parabolik güneş kollektöründe % 79 değerine ulaşılmıştır. Bu
değerlere bakıldığında parabolik kolektör kullanımının sistem performansını olumlu yönde etkilediği açıkça
görülmektedir. Kollektör değişimi ile birlikte termal enerji depolama daha verimli şekilde yapılmış ısıtma
süresi arttırılmıştır.
Bu çalışma sonucunda güneş enerjisinin daha uzun süreler hatta devamlı kullanımı sağlanabilir hale geleceği
düşünülmektedir. Güneş enerjisinin devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin arttırılması küresel ısınmaya
neden olan sera gazı salınım miktarının azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle güneş enerjisi ve
depolanması üzerine yapılan çalışmaların arttırılması ve sonsuz enerjisi bulunan bu kaynaktan daha fazla
yararlanılması gerekmektedir.
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Abstract
Architectural publicity practices are generally confronted in two types. These are two-dimensional and threedimensional presentations. Drawings, solid models, three-dimensional designs presented in digital media, and so
on. Architectural presentations are made in the forms. Architectural presentations have started to be made with the
augmented reality and virtual reality in the last period. There are drawbacks and increases in each presentation method.
Physical models are costly and laborious to examine. Promotional videos and three-dimensional digital designs do
not offer users the opportunity to freely explore. The user can understand the architecture well in an environment
where he can move freely within three dimensional designs, or even make changes on designs. The next level of this
presentation is to add virtual reality to the work. In the virtual reality, the camera turns in the direction that the user
turns his head. This method makes the work more realistic.
We prepared an application that combines architectural presentation with virtual reality technology. In this
application, the user can navigate the interior of the three-dimensionally designed architectural model and examine
the design in detail.
Keywords: Mobile, application, architecture, 3d.

1. GİRİŞ
Ülkemizeki inşaat sektörünün canlanması ve kentsel dönüşümün etkisiyle çok sayıda büyük mimari projeler
ile karşılaşmaktayız. İnşaat şirketleri bir yandan yeni mimari projeler yaparken bir yandan da yapmış
oldukları yapıları satmaya çalışmaktadır. Satış için tanıtım yapılmalı ve bu tanıtımın diğer projelerden daha
güzel olması gerekmektedir. Müşterileri etkilemek için klasik mimari tanıtım modellerinin dışına çıkarak
farklı yöntemlere yönelmek gerekmektedir. İşte burada yeni teknolojilerden yararlanmak müşterilerin
ilgilerini çekmekte ve onlarca mimari proje tanıtımı yerine teknolojiyi iyi kullanan şirketlere yöneltmektedir.
Mimari tanıtımlar için kullanılan yeni teknolojiler arasında artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik
uygulamaları belirginleşmektedir. Bu uygulamaların özellikleri, gerçekliğe farklı bir boyut kazandırmalarıdır.
Örneğin sanal gerçeklik uygulamalarında kullanıcı sanal bir ortamdayken gerçek bir ortamdaymış gibi
hissettirilmektedir. Bu his, mimari tanıtım uygulamalarında şirketler için faydalı bir tanıtım aracı
olabilmektedir.
Sanal gerçeklik uygulamaları sanal gerçeklik ekipmanlarıyla yapılabilmektedir. Sanal gerçeklik gözlüğü
denilen bu ekipmanlar çeşitli marka ve modellerde piyasada bulunmaktadır. Bazı sanal gerçeklik gözlükleri
doğrudan bilgisayara takılarak kullanılmakta, bazıları ise mobil olarak ve içerisine akıllı telefon takılarak
kullanılmaktadır. Bu gözlükler mercekleri ve ekranlarıyla görüntüyü farklılaştırarak kullanıcıya daha gerçekçi
bir ortamda olduğu hissini vermektedir. Ayrıca gözlüklerde bulunan sensörler sayesinde kullanıcı başını
nereye çevirirse bulunduğu sanal ortamda bakış açısı da ona göre değişmekte ve böylelikle daha gerçekçi bir
ortam sağlanmaktadır.
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Sanal gerçeklik, gerçek dünyaya ilişkin bir durumun bilgisayar tarafından yaratılmış üç boyutlu bir
benzetimi içinde, kullanıcının bu benzetim ortamını üzerine giydiği özel aygıtlarla duygusal olarak algıladığı
ve bu yapay dünyayı yine bu aygıtlar aracılığı ile etkin olarak denetleyebildiği sistemlerdir.[1]
Sanal Gerçeklik, katılımcılarına gerçekmiş hissi
ortamla karşılıklı iletişim olanağı tanıyan,
tasarladığımız sistemleri kavrama ve algılama
eğlence dünyasından, tıp alanındaki karmaşık
bulmuştur.[2]

veren, bilgisayarlar
üç boyutlu bir
gücümüzü önemli
bilimsel deneylere

tarafından yaratılan dinamik bir
benzetim modelidir. Bu ise
ölçüde arttıracaktır. Şu ana dek
kadar pek çok uygulama alanı

Bu uygulamada üç boyutlu ortamlar tasarlanarak kullanıcının baş çevirme hareketlerine dayalı olarak bir
ortamdan başka bir ortama geçişi sağlanmıştır.

Fig. 1. Sanal gerçeklik gözlüğü

2. MATERYAL VE METOT
2.1. Planlama
Mimari tanıtım işinin müşteriye cazip gelmesi, her türlü yaş grubundaki müşterilere uygun olarak
tasarlanması gerekmektedir. Yaşlı bireylerin kullanması zor olacağından klavye ya da herhangi bir tuş içeren
bir kontrolcünün kullanılmaması gerekmektedir. Bu yüzden sadece baş hareketleri ile kontrol edilebilen bir
uygulama yapmak gerekmektedir. Ayrıca yapılan uygulamanın grafiklerinin gerçeğe yakın olması
gerekmektedir. Böylece müşteri satın alacağı ürünü net bir şekilde görebilecek ve içindeymiş gibi
hissedebilecektir.
Uygulamayı yapabilmek için sanal gerçeklik gözlüklerine uygulama derleyebilen ve üç boyutlu ortamları
destekleyen bir oyun motoru yazılımı kullanılmaktadır. “Unity 3d” isimli oyun motoru bu iş için uygundur.
Ülkemizde yaygın olarak kullanılması ve esnek uygulama derleme özellikleri sebebiyle bu yazılım tercih
edilmiştir.

Fig. 2. Unity 3d logosu
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Uygulamadaki üç boyutlu mekanlar arası geçişlerin yapılabilmesi için ve kullanıcının içine girdiği mekanı
360 derece görebilmesi için bir yapı kurulmuştur. Bu yapı her bir mekan için bir küre objesinin
kullanılmasıdır. Önce üç boyutlu ortamlar tasarlanmış sonra bu mekanların panaromik görüntüleri
kaydedilmiş ve küreler içerisine bu görüntüler yerleştirilmiştir. Kürelerin kullanılmasının sebebi, kullanıcı
360 derece başını çevirdiğinde pürüzsüz gerçekçi bir görüntü sağlamaktır. Bu şekilde her bir farklı mekan
için bir küre ve o mekandan çıkış için küre içerisine görünmez kapılar eklenmiştir. Kullanıcı mekandaki
kapıya beş saniye odaklandığında uygulamada farklı bir mekana geçirilmektedir. Böylelikle kullanıcı hiçbir
tuşa basmadan mekan içerisinde dolaşabilmektedir.

Fig. 2. Mekanları barındıran küre cismi

2.3. Kodlama
Uygulamanın kodlaması için oyun motorunun kabul ettiği kodlama dillerinden bir tanesini seçmek
gerekmektedir. Yaygın kullanımı ve kolaylığı sebebiyle C# dili tercih edilmiştir. Kodlama ortamı olarak
“Visual Studio” programı tercih edilmiştir. “Intellisense” isimli kodlamadaki hataları düzelten bir sistemi
barındırması sebebiyle adı geçen program kodlama editörü olarak tercih edilmiştir.
Uygulamadaki sanal gerçeklik gözlüğü kamerasının kodlanması için oyun motorunun ücretsiz olarak sunduğu
sanal gerçeklik kamera sistemi tercih edilmiştir.

2.4. Yayınlama
Uygulamanın yayınlanması diğer mobil uygulamalar gibi olmamaktadır. Bu uygulamalar cihazlara bağımlı
olduğu için şirketlerin osahip olduğu cihazlara özel yapılmaktadır. Elimizde bulunan sanal gerçeklik
gözlüğüne özel olarak uygulama derlenmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.

3. ÇIKTILAR VE TARTIŞMA
Uygulama çeşitli kullanıcılar tarafından test edilmiş ve olumlu tepkiler almıştır. Uygulamanın ticari bir
değere ulaşması için geliştirmeler devam etmektedir.
Yeni teknolojiler kullanarak yapılan uygulamalar katma değere sahiptir ve profesyonel bir şekilde yapılıp
piyasaya sürüldüklerinde başarıya ulaşmaları muhtemeldir. Yerli teknolojik uygulamaların desteklenmesi ve
sayılarının artırılması gerekmekte ve böylelikle ülkemize değer kazandırması sağlanmalıdır. Ülkemiz yeni
teknolojiler üreterek hedeflerine ulaşabilir.
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Abstract

In show areas, especially in animation films, hair simulation is a virtual application which is very
complex and difficult to process in real-time. The application involves basically the production of the hair
strands, the placement of strands in the head, and the provision of movement depending on external
forces affecting it such as gravity and wind. When the interaction between hair strands, lightening and
shading processes are taken into account, the real-time processing of hair simulation becomes impossible
in real-time by the current hardware and software technologies. In this study, hair production and
simulation related to this field, which is not attracted much attention in our country, have been handled
with basic elements and a limited application has been realized. In our work, straight hair is produced,
and each root point of hair strand we produced is fixed along an elliptical structure. Each hair strand
consists of a particular number of points which designates the strand length. The reason for choosing the
elliptical shape for the fixation of the hair strands is that it is possible to position the center and adjust
the width and length of the ellipse to produce hair models for different human head shapes in the next
study. Different ellipse models with different number of straight hair strands produced are presented in
the study. The produced hair models have been made to move by the influence of the gravity and wind,
which has different direction and magnitude. Within hair simulation, the movement of the hair strands is
provided by the position based dynamics algorithm which is one of the methods used in this field.
Considering certain constraints in the simulations made with this algorithm, the next position of each
point constituting hair strands is calculated by the effect of the force acting on it, depending on the
physical laws. During movement of hair strand, preserving the distance of each point in the strand with
its neighbors and ensuring the root point to be stationary are the critical points of simulation. In the
study, the flow diagram of the algorithm based on the particle dynamics, the model which provides the
protection of the distance between the points, the hair images with different length and number, and the
instantaneous images of the hair movements are presented.
Keywords: Virtual hair production, hair simulation, position based dynamics.

1. GİRİŞ
Saç, sanal karakterlere doğal görünüm sağlamak açısından oldukça önemli bir yapıdır. Gelişen bilgisayar
oyunları ve bilgisayar ortamında yaratılan görüntüler (CGI: Computer Generated Imagery) içeren filmler daha
gerçekçi modelleme benzetimlerine ihtiyaç duymaktadır [1]. Ancak, bilgisayar ortamında gerçekçi görünen
saç üretmek önemli zorluklardan biridir. Bir insan kafasında yaklaşık olarak 100.000 ila 150.000 adet saç teli
bulunmaktadır ve her bir saç telinin çapı oldukça küçüktür. Öte yandan saçların özellikleri (renk, şekil,
uzunluk v.b.) insandan insana değişmektedir [2]. Saç tellerinin benzetiminin gerçekçi olabilmesi için saç-saç
ve saç-vücut etkileşiminin de göz önüne alınması gerekmektedir. Bu durum oldukça yüksek hesaplama
maliyeti ortaya çıkarmaktadır. Bununla birlikte, benzetimi yapılan nesnelerin hareketleri sırasında
boyutlarının korunması önemsiz bir sorun değildir. Bu bağlamda, izleyen kişide, benzetimi yapılan saç
tellerinin uzamayan nesneler şeklinde algılanması sağlanmalıdır. Nesnenin gerilmesine engel olmak, doğrusal
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olmayan küresel bir sorundur. Tamamen genişletilemeyen nesnelerin gerçek zamanlı olarak benzetiminin
yapılmasının büyük bir zorluk ve açık bir araştırma konusu olarak kalmasının sebebi de budur [3].
Saç gibi bir nesnenin benzetiminde belli başı yaklaşımlar karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi
koordinat düzlemi kullanarak olası deformasyon uzayını kabul edilebilir miktarlara çekmedir. Bununla
birlikte, saçların hareketinden kaynaklanan birbirleri ile etkileşmeleri gibi durumlarda ise bu yöntemin
kullanılabilir olması zorlaşmaktadır [3].
Çoğu metot Öklid koordinatlarını kullanarak deforme olabilen nesnelerin benzetimini yapar. Burada,
parçalara ayrılmış deforme hale getirilebilen bir gövdenin her parçasına ait kütle noktalarının uzay
düzleminde serbestçe hareket etmelerine izin verilir ve bu parçalar belli kuvvetler tarafından birbirine
tutturulurlar. Bu durumda uygulanan kuvvetler sınırında uzamasızlık sağlanır.
Son yıllarda, konuma dayalı benzetim yöntemleri grafik programlama çalışmaları yapan bilim insanları
tarafından daha çok tercih edilir hale gelmiştir. Klasik benzetim yaklaşımlarının aksine, bu yöntemde, yarı
statik problemin çözümüne dayalı olarak, her benzetim adımındaki konum değişiklikleri doğrudan
hesaplanmaktadır. Bu nedenle, konuma dayalı yaklaşımlar hızlı, kararlı ve kontrol edilebilir olduğundan
etkileşimli ortamlarda kullanılmaya çok uygundur [4].

2. İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Kütle-yay (mass-spring), saç benzetim çalışmalarında yaygın kullanılan bir yöntemdir [5]. Bu yöntemde saç
telini oluşturan her bir nokta kütle ve ona bağlı bir yaydan oluşur. Noktaların birbiri ile ilişkileri bir noktanın
yayı komşu noktanın kütlesine bağlı olacak şekilde kurulur. Yerçekimi ve rüzgar gibi dış etkiler bir kuvvet
oalrak kütle-yay sistemine etki ederler. Genel kütle-yay formüllerine bağlı olarak kütlenin hareketi sağlanır.
Her bir noktaya ait kütle-yay sistemi komşularına bağlı olduğundan dolayı her noktanın hareketi komşu
noktaları da etkileyerek saç telinin hareketi sağlanır.
Chai ve arkadaşları [1] yüksek çözünürlüklü ve gerçek zamanlı saç benzetimlerinin oldukça fazla miktarda
hesaplama maliyetine neden olmasından dolayı veriye dayalı (data driven) bir çözüm önerisi sunmaktadırlar.
Önceden hesaplanmış benzetim verilerine dayanan yaklaşımda, az sayıda kılavuz saç ve bu saçlara ait
verilerin interpolasyonu ile elde edilen diğer saçlara ait hareket değerlerini bulan bir model önerilmektedir.
Ayrıca, saç-saç etkileşiminden kaynaklanan bozuklukları gidermek ve böylece hareket detaylarını korumak
için, saç hareketini konuma dayalı bir model ile hesaplamayı hedefleyen bir yaklaşım önermektedirler.
Petrovic ve arkadaşları [6] saçı hacimsel bir yapı olarak ele almışlardır. Saç-saç etkileşimini ve saçın
aydınlatmaya tepkisi gibi saç benzetim problemlerinin tümünü bu yapı kapsamında çözüme
kavuşturmuşlardır.
Hadap ve arkadaşları [7] akışkanlar dinamiğinin sıvıya bakış açısında olduğu gibi saç tellerini noktalardan
oluşan nesneler olarak algılamak yerine süreklilik arz eden ve farklı noktalarında dış kuvvetlerin temsil
edildiği basınç değerleri ile hareket eden bir alan olarak değerlendirmişlerdir.
Muller ve arkadaşları [3] çalışmalarında kısa zaman aralıklarında yeni konumları hesaplayan döngüsel bir
metot kullanarak nesnenin anlık uzamasını anında düzelterek deformasyon sorununu önemli ölçüde
aşmışlardır. Bu yöntem saçların benzetiminde yüksek performans sağlarken aynı zamanda maliyetleri de
düşük tutmaktadır. Grafik uygulamaları için yapılan çalışmalarda, uzamayı engellemek için hesaplanan
konumlar az da olsa hatalar içermektedir. Ancak hataların görsel olarak rahatsız edici olmadığı, yöntemin hızı
sayesinde binlerce saç telinin gerçek zamanlı olarak benzetimine izin verdiği gözlenmiştir. Her bir
yinelemede sıfır esnemeyi garanti eden bu yöntem, esnetilemeyen uygulamalarında saç-saç etkileşimini de
göz önünde bulundurarak gerçek zamanlı binlerce saç benzetimini mümkün kılmaktadır. Yaptığımız
benzetim çalışması [3] ve [4]’te anlatılan sistemin sadeleştirilmiş bir uygulamasıdır.

3. SAÇ ÜRETİMİ
Her saç teli belli sayıda noktalardan oluşur ve bu noktaların her birinin ağırlığı vardır. Saç tellerinin ilk
noktaları saç kökünü temsil eder ve kafatasının üzerinde sabitlenmesi gerekir. Kafanın saçlarla donatılması
amacıyla saçların eşit aralıklarla çevresine yerleştirileceği iki boyutlu (2D) elips modeli kullanılmıştır. Bu
elips halkalarının Şekil 1’de görülen 2a ve 2b değerlerinin değiştirilmesiyle bir insan başının modellenmesi
mümkündür. Şekilde saç köklerinin, elipsin 2a eksenindeki izdüşümlerinin Δx aralıklarla dağılımı
gösterilmiştir. 2a eksenindeki her saç kökü izdüşümünün elips halkasında iki adet gerçek konumu oklarla
gösterilmiştir. Dolayısıyla 2a ekseni boyunca n adet saç kökü izdüşümü bulunmaktadır.
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Şekil 1. 2n adet saç kökünün elips halkasına dağılımı

Her saç kökü izdüşümü, iki gerçek saç kökünden oluşan bir saç kökü çiftini temsil etmektedir. Şekilde
görüldüğü gibi, örneğin üçüncü saç kökü çiftine ait gerçek saç köklerinin x-ekseni değerleri aynıdır (x 3 )
ancak bu saç köklerini elips halkasının simetrik iki yarım eğrisine yerleşimini sağlayan y-ekseni değerlerinin
(y 3_1 ve y 3_2 ) farklı olmasıdır. 2D elips denklemi kullanılarak saç köklerinin (x,y) konumları bulunmuştur. Bu
amaçla aşağıdaki hesaplamalar yapılmıştır.
Merkezi M(h,k) konumunda bulunan elipsin iki boyutlu denklemi,

( x − h) 2 ( y − k ) 2
+
=1
a2
b2
(1)
n tane izdüşümü, 2a eksenini (n-1) adet eşit parçaya (Δx) böleceğinden,
∆x =

2a
n −1

Her saç kökü çiftinin aynı olan x-eksen değerleri sırasıyla şu şekilde hesaplanmıştır.
x1 = h − a,
x2 = x1 + ∆x,

x3 = x1 + 2∆x veya x3 = x2 + ∆x,

Genel olarak sırası m olan bir kök çiftinin x-eksen değeri,
xm = x1 + (m − 1)∆x veya xm = xm −1 + ∆x

(2)

eşitliğiyle bulunmuştur.
Her saç kökü çiftinin döngüsel olarak rahatlıkla hesaplanabilen x-eksen değerleri, (1) eşitliğinde yerine
koyulduğunda y-eksen değerleri bulunmuştur. Bunun için (1) eşitliği aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

( y − k ) 2 ( x − h) 2
+
−1 = 0
b2
a2
Bu formüldeki x değerleri, (2) eşitliği ile hesaplanan x m değerleridir. Bu durumda formül, y değeri bilinmeyen
ikinci derece bir eşitliğe dönüşür. Doğal olarak çözümü gerçekleştirilince kök çiftinin barındırdığı iki gerçek
saç kökünün konumları (x m , y m_1 ) ve (x m , y m_2 ) hesaplanmıştır. Kökü sabitlenmiş her saç telini oluşturan
diğer noktalar y-ekseni boyunca eşit aralıklarla dağıtılmıştır. Saç telini oluşturan noktaların sayısı aynı
zamanda saç telinin uzunluğunu belirlemektedir. Elips modeliyle üretilmiş saç telinin çizim örneği ve
geliştirilen yazılımın bir çıktısı Şekil 2’de verilmiştir.
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(b) Program çıktısı

(a) Çizim

Şekil 2. Belli sayıda üretilmiş saç tellerinin çizim ve program çıktısı görüntüleri

4. BENZETİM ÇALIŞMALARI VE SONUÇLAR
Bu çalışmada, uygulaması yapılan saç benzetimi Müller ve arkadaşlarının [3] geliştirdikleri ve konuma dayalı
dinamiklerin kullanıldığı [4] modeldir. Benzetim modelinin tüm detayları [3] ve [4]’te yer almaktadır.
Modelin içerdiği saç-saç etkileşimi ve kıvırcık saç uygulaması çalışmamızda ele alınmamıştır. Saç telini
oluşturan noktaların, dış etkilerle (yer çekimi ve/veya rüzgâr) hareket ederken, komşuluk mesafelerini
korumayı gözeten en temel kısıt dikkate alınarak sınırlı bir uygulaması gerçekleştirilmiştir.

4.1. Dinamik Liderini İzle Algoritması (Dynamic Follow-The-Leader)
Bu yöntem kullanılarak yapılan benzetimdeki temel unsurlar, saç telini oluşturan noktalarının hız ve
konumlarının belli zaman aralıklarıyla güncellenmesi ve her noktanın komşularıyla olan mesafesinin
korunmasıdır. Algoritmanın sadeleştirilmiş akış şeması Şekil 3’te verilmiştir. Burada v saç teli noktalarının
hızını, p güncelleştirilmiş konumunu ve x ise son veya bir önceki konumunu ifade etmektedir. Ayrıca Δt
yineleme (iterasyon) için seçilen zaman aralığına ve f ise dış kuvvetlerin bileşkesine ait değişkenlerdir.
Birinci aşamada (1), bileşke kuvvetin etkisiyle noktanın yeni konumu hesaplanır. Doğal olarak yeni konumun
hesaplanmasına noktanın şu anki konumu, hızı ve zaman aralığı da etki etmektedir. İkinci aşamada (2),
hesaplanan yeni konumların var olan kısıtlar göz önüne alınarak düzeltilmesi işlemi yapılır. Çalışmamızda
dikkate aldığımız kısıt, noktalar arası mesafenin korunmasıdır. İlerde çalışmanın geliştirilmesi durumunda
saç-saç ve saç-vücut etkileşimlerinden kaynaklanan ve diğer öngörülebilen kısıtlar da dikkate alınacaktır. Bu
algoritmaya liderini izle denmesinin nedeni, bu aşamada noktalar arası mesafenin korunması kısıtının çözüm
mantığından kaynaklanmaktadır. Kafanın hareket etmediği kabul edilirse saç telinin kök noktası sabit
tutulmakta ve kökten başlamak üzere sırasıyla her noktanın kök yönündeki komşusuyla (lideriyle) olan
mesafesinin korunması sağlanmaktadır. Diğer bir değişle, her nokta için birinci aşamada hesaplanmış olan
yeni konumu, lideriyle olan mesafesini korumak üzere gerekirse değiştirilmektedir. İki nokta arasındaki
mesafenin korunması ile ilgili yöntem kısım 4.2’te anlatılmıştır. Üçüncü aşamada (3), noktanın belli zaman
aralığında gerçekleştirdiği yer değiştirmeden yola çıkılarak hız değeri yenilenmektedir. Son aşamada (4),
yenilenmiş olan konum, bir sonraki hesaplama tekrarı için son konum olarak atanmaktadır.
p ← x + (∆t )v + (∆t )2 f (1)

p ← KisitlariCoz ( p ) (2)

v←

p−x
(3)
∆t

x ← p (4)

Şekil 3. Konuma dayalı dinamikler algoritması [3]
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4.2. Noktalar Arası Mesafenin Korunması
p1 ve p2 konumlarında bulunan iki noktanın (kütleleri m1 ve m2) arasındaki d uzaklığının korunması ile ilgili
kısıt gösterimi Şekil 4’te verilmiştir. Hareket esnasında aralarındaki mesafenin değişmesinden dolayı d
mesafesini korumak amacıyla, noktaların bir doğru üzerinde sırasıyla Δp1 ve Δp2 kadar yer değiştirmeleri
öngörülmüştür [4]. Yer değiştirme hesaplamaları (3) ve (4) eşitlikleriyle verilmiştir [4].

Şekil 4. Noktalar arası mesafenin korunması gösterimi [4]

∆p1 = −

w1
p1 − p 2
( p1 − p 2 − d )
w1 + w2
p1 − p 2

(3)

∆p1 = +

w2
p1 − p 2
( p1 − p 2 − d )
w1 + w2
p1 − p 2

(4)

Burada wi = 1 / mi dir.
Saç telini oluşturan kütlelerin faklı olmadıkları düşünüldüğünde, eşitliklerden anlaşılacağı üzere, hareket
esnasında komşu noktalar bir birlerine yaklaşmışlarsa aynı değerde uzaklaşarak; uzaklaşmışlarsa aynı değerde
yaklaşarak d mesafesini koruyacaklardır. Ancak liderini izle algoritmasına göre (i, i-1) indisli nokta
çiftlerinden sadece i indisli olanın konumu değiştirilmelidir çünkü i-1 indisli noktanın konumu değiştirilirse
kendisinden önceki i-2 indisli nokta ile mesafesi bozulmuş olacaktır.
Diğer bir problem ise algoritmanın gerçekleştirildiği uygulamalarda [3], sönümlenme (damping) etkisi
nedeniyle köke yakın noktalar daha hızlı bir şekilde yavaşladıkları için bir süre sonra sadece saç telinin uç
kısımlarının salındığı olumsuz bir durum ortaya çıkmaktadır. İlk etapta algoritmanın benzetim anlamında iyi
sonuçlar üreteceği düşünülmüş olsa da elde edilen sonuçlar köke yakın noktaların hızla durağanlaştığını
ortaya koymuştur. Bunun temel nedeni, yenileme süresince var olan kinetik enerjinin kökten uzak noktalarda
birikmesi ve hareketin uç noktalarla sınırlı kalmaya başlamasıdır. Bu iki soruna ortak bir çözüm olarak hızın
düzeltilmesi öngörülmüştür [3].

4.3. Hızın Düzeltilmesi
Liderini izle algoritması ile (i, i-1) indisli iki komşu noktanın mesafelerinin korunması için ilk olarak,
pi −1 ← pi −1 (yineleme yok),
pi ← pi + ∆pi

işlemlerinin gerçekleştirilmesi düşünülür ancak i-1 indisli nokta konumu değiştirilmediği için mesafenin
korunması gerçekleşmeyecektir. Sönümlenme nedeniyle oluşan sorun da dikkate alınarak Şekil 3’te verilen
algoritma akışındaki üçüncü aşama (3) aşağıdaki gibi yeniden düzenlenmiştir [3].
p − xi
−∆pi −1
vi = i
+ sdamping
∆t
∆t

i-1 indisli noktanın konumunun değiştirilmesinden ziyade, değişim miktarı i indisli noktanın hızına etki
ettirilerek mesafenin korunması yoluna gidilmiştir. Ayrıca yeni eşitlikte sönümlenme miktarını dengeleyecek
bir değişken (s damping ) eklenmiştir. Yapılan denemelerle bu eşitliğin iyi sonuçlar verdiği görülmüş ve
sönümlenmeden kaynaklanan sorun ortadan kalkmıştır [3].
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4.4. Sonuçlar
Üretilen farklı sayıda, uzunlukta, genişlikte ve renkteki saç tellerinin benzetim sonuçları Şekil 5’te verilmiştir.

Şekil 5. Üretilen farklı özellikteki saç tellerinin benzetim sonuçları

Saç tellerinin sayısı ve genişlik olarak ne kadar bir alanı kaplayacağı elipsin a değeriyle ayarlanabilmektedir.
Bununla birlikte saç tellerinin uzunluğu ise her bir telin içerdiği nokta sayısının değiştirilmesiyle sağlanmıştır.
Saç tellerinin hareket benzetimleri, yer çekim ve sanal olarak üretilen rüzgâr kuvvetlerinin etkisi uygulanarak
gerçekleştirilmiştir.
Benzetim çalışmalarının ortak problemi olarak, çalışmamızda da özellikle yüksek hızlarda gerçekleşen
hareketler esnasında saç tellerinin uzadığı görülmüştür.
5. TARTIŞMA VE SONRAKİ ÇALIŞMALAR
Bu çalışmada, konuma dayalı dinamikler prensibine [4] dayalı saç benzetimi [3] yapılmıştır. Saç telleri elips
halkasının üzerine yerleştirilerek farklı uzunluk, genişlik, renk ve sayıda üretilmiştir. Ülkemizde fazla ilgi
görmemiş bir çalışma alanı olan saç benzetimi, algoritmik olarak zorluklar içerir ve işlem yükü fazla
olduğundan dolayı yüksek saç teli adetlerinde gerçek zamanlı uygulaması nerdeyse imkânsızdır. Bu
çalışmada saç üretimi ve benzetimi sınırlı içerikle gerçekleştirilmiştir. Genel problem olarak özellikle yüksek
hareket hızlarında saç tellerinin uzadığı gözlenmiştir.
Daha sonraki çalışmalarda saç tellerinin daha gerçekçi şekillerde (kıvırcık, dalgalı ve belli bir genişliği olan)
üretimi üzerinde çalışılacaktır. Elips parametrelerinin değerlerini değiştirerek örnek insan kafası modellerine
saç giydirilecektir. Kafanın hareket etmesi de benzetim sürecine dahil edilecektir. Benzetim konusunda ise
saç telinin uzamasının mümkün olduğunca engellenmesine çalışılacaktır. Ayrıca ışık ve gölgelendirme
etkileri de eklenerek daha iyi bir görsel benzetim gerçekleştirilecektir. Çok uygun bir algoritmik yapısı
olduğundan dolayı, paralel işlem ile yüksek saç adetlerinde bile iyi performans gösterecek bir yazılım
geliştirilecektir.
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Abstract
In this study, a reactive power relay was designed and implemented to instantaneously control the
reactive power requirement of a system with multiple loads.
The work, the current and voltage information of the system is continuously measured and transferred to
PIC. Using the measured current and voltage information, the reactive power required by the load is
calculated in PIC and the appropriate capacitor groups are taken in one step and minimum switching is
done. Since the designed relay takes three phase sampling, it enables to monitor the current, voltage,
power coefficient, active and reactive powers of each phase for reactive power compensation of
unbalanced load systems.
The result is a more useful and more economical relay than the relays on the market, with features such
as simple relaying, simple structure, small size and keeping the power coefficient of the system between
0.95 and 1.00.
Keywords: Compensation, Power Factor, PIC, Microcontroller, Relay.

1. GİRİŞ
Şebeke ile beslenen cihazların neredeyse tamamı aktif güç ile birlikte reaktif gücü şebekeden çekmektedirler.
Cihazlar şebekeden çekilen aktif gücü kullanırken, reaktif gücü şebekeden alarak tekrar şebekeye geri
göndermektedir. Şebeke belirli bir miktarda reaktif güce ihtiyaç duyar. Elektrik Jeneratörleri, motorlar,
transformatörler HVDC gibi yapısı endüktüf olan cihazlar elektromanyetik alan oluşturabilmek için ilk kalkış
anında bu reaktif güce ihtiyaç duyarlar. Yükün ve şebekenin ihtiyacı olan reaktif gücün karşılanması için belli
yöntemler kullanılarak gücün karşılanması işlemine Reaktif Güç Kompanzasyonu (RGK) denilmektedir.
RGK’nun gerçekleştirilebilmesi amacıyla sistemin oluşturduğu güç katsayısı anlık olarak hesaplanmalı ve
izlenmelidir [1]. Aksi taktirde endüstride belirli bir miktarın üzerindeki reaktif güç tüketimi nedeniyle
tüketici, dağıtıcı firma tarafından ekstra ücretlendirilir. RGK üzerine gerçekleştirilen çalışmalar farklı çalışma
koşullarında sistemin kararlı kılınabilmesi için sürekli olarak yeni yöntemler geliştirilmektedir [2].
Gerçekleştirilen bu çalışmada şebekeden beslenen birden çok cihaz bulunan sistemin kontrolünü
gerçekleştiren PIC16F877 kontrollü bir reaktif güç rölesi tasarlanmıştır. Gerçekleştirilen bu reaktif güç rölesi
ile sistemin güç katsayısını, sürekli olarak 1’e yaklaştırmak için gerekli reaktif güç ihtiyaçları belirlenmiştir.
Belirlenen bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli reaktif güç ihtiyaçları belirlenen kondansatörler tarafından
karşılanmıştır [3].
Köksel (2000), enerji tesislerinde diferansiyel ve aşırı akım rölesinin yerine kullanılmak üzere
Mikrodenetleyici tabanlı bir devre gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen röle düşük maliyetli ve küçük boyutlu
olması nedeniyle ideal bir sistem özelliğindedir.
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Şekkeli ve Adak (2006) çalışmalarında yeni bir reaktif güç kontrol rölesi gerçekleştirmişlerdir. Bu yöntem ile
kondansatörler tek çift yada üçlü grup halinde, optimal olarak devreye girdirilip çıkarılmaktadırlar. Böylelikle
kondansatörlerin anahtarlama sayısı azaltılmış, şebekenin daha az endüktif akımla yüklenmesi sağlanmış ve
böylelikle kayıp azaltılmıştır. Ölçme bölümünde ise şebekeden alınan gerilim ve akım örneklerine yapılan
harmonik analizi, literatürde klasik röleler için kullanılan FFT ve DFT yerine Goertzel algoritması
kullanılmıştır.
Yamaçlı (2011), gerçekleştirilen bu çalışmada şebekeye bağlı endüktif karakterdeki bir cihazın güç katsayısı
ölçümü ve kontrolü sağlanmıştır. Gerçekleştirilen bu sistem Mikrodenetleyici kontrollü olup güç katsayı
bilgisi mikrodenetleyiciye bağlı LCD ekranda gösterilmektedir.

2. PIC TABANLI REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ TASARIMI VE YAPIMI
Gerçekleştirilen bu çalışma da şebekeye bağlı endüktif karakterli bir alıcının akım ve gerilimin oluşturduğu
güç katsayısı şekil 1’deki devre ile ölçülerek LCD ekranda gösterilmektedir. Sistemde endüktif karakterdeki
alıcı olarak 1 adet 6W trafo ve 1 adet 4W trafo, yük olarak da lamba sembolizasyonu oluşturabilmek için seri
bağlı bobin ve direnç grubu kullanılmıştır.

Şekil 1. PIC tabanlı reaktif güç kontrol devresi

220 voltluk şebeke geriliminin PIC16F877 ile ölçümünün gerçekleştirilmesi ve şebeke gerilimi ile ölçüm
devresi arasındaki yalıtımın sağlanması amacıyla 4N25 optokuplörleri kullanılmıştır. Böylelikle
optokuplörler sistemde kullanılan farklı akımları birbirinden yalıtarak farklı akım gruplarının güvenli ve
etkileşimsiz bir şekilde akmalarını sağlamaktadır.
Endüktif karakterdeki alıcıdan alınan akım ve gerilim bilgilerinin okunabilmesi için Şekil 1’de görülen 4N25
optokuplör entegresinin 1 ve2 numaralı pinlerine giriş yapılmıştır. Optokuplör entegresinin içerisindeki
transistörün 5 numaralı ayağına +5 V besleme ve 1k direnç 4 numaralı ayağı ise toprağa bağlanmıştır. 4N25
optokuplör entegresine AC bir sinyal uygulandığı zaman, AC sinyalin 1 olduğu durumlarda 4N25 optokuplör
entegresin çıkışı lojik 1, AC sinyalin diğer
durumlarında ise lojik 0 elde
edilmektedir.

Şekil 2. 4N25 optokuplör iç yapısı
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2.2. Güç Katsayısının Kontrolü ve Kompanzasyonu
Şebekeden çekilen enerjinin verimliliği ölçülen güç sayısı ile doğrudan orantılı olarak değişmektedir. Ölçülen
güç kat sayısı ne kadar büyük ise enerji o orantıda verimli kullanılmış demektir. Bu nedenle gerçekleştirilen
sistemde güç katsayısının optimum değerde tutulması amacıyla şekil 3’deki devre oluşturulmuştur.

Şekil 3. Tasarlanan güç katsayısı ölçüm devresi

Gerçekleştirilen devre ile şebekeye bağlı trafonun ve yük’ün çektiği akım ve gerilim değerleri arsındaki faz
farkının oluşturduğu güç katsayısı hesaplanarak LCD ekranda gösterilmiştir. Devrede kullanılan PIC16F877
de 20 MHz kristal kullanılmıştır. Bu nedenle güç katsayısı 0.4 μs’de örneklenmektedir.

3. SONUÇ
Şebekeye bağlı alıcının akım ve gerilim sinyalleri osiloskop ekranlarında, Şekil 4’te ve Şekil 5’teki gibidir.
Gerçekleştirilen devre ve osiloskop ile ölçülen akım ve gerilim sinyalleri arasındaki faz farkının, derece ve
zaman bakımından eşdeğerler olduğu gözlemlenmektedir.

Şekil 4. Kompanzasyon Öncesi Faz Farkı

Şekil 5. Kompanzasyon Sonrası Faz Farkı

3377

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
Bu çalışma ile şebekeye bağlı endüktif bir alıcının güç katsayısı ölçülmüş, Mikrodenetleyici kontrollü reaktif
güç rölesi oluşturulmuştur. Gerçekleştirilen sistemin kompanize etme hızının yüksek olması, literatürde
yapılan çalışmalardan üstünlüklerindendir.

4. TEŞEKKÜR
Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, 2209-A kapsamında maddi destek sağlayan TÜBİTAK-BİDEB’e
teşekkür ederiz.
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Abstract
In this study, the sunlight required for coral growth was obtained by driving high power LEDs using
PWM (Pulse-Width Modulation) technique. 80 degree TIR lenses are applied to LEDs in different
lengths. The LEDs are driven with a constant current PWM control driver using the M4 series ARM
microcontroller so that the LEDs used can operate properly. The Coral Armature is realized by computer
control of the microcontroller using the USB port and can be controlled remotely via Web and APP
through the software for the computer.
Keywords: Coral, Armature, LED, PWM, TIR Lens.

1. GİRİŞ
Bitkilerin büyüme ve gelişmelerindeki en büyük etken iklim şartlarıdır. Bu nedenle hava sıcaklığı ve nemi,
CO2 ve ışık miktarı gibi iklimi değiştiren etmenlerin, bitkilerin gelişmelerine uygun hale getirilmesi bitki
gelişimini artırmaktadır [1].
Bitkilerin doğal olmayan ortamlarda, gelişimlerinin sağlanması amacıyla doğal ortamlarının oluşturulması
amacıyla oluşturulan bitki yetiştirme kabin veya odalarında genellikle flüorışıl lambalar kullanılmaktadır.
Flüorışıl lambalar, sabit aydınlık şiddetinde kullanılmaktadır. Ayrıca bu tür lambalar sadece soğuk ya da
sıcak beyaz ışık verme özelliğinde olup, tayfın görünür bölgesinde ve bir miktarda IR ile UV ışınım
vermektedirler. Ayrıca flüorışıl lambalar LED ışık kaynaklarında morötesinden kızılötesine kadar uzanan
geniş bir aralıkta ışınım üretimi olabilmektedir [1].
Mercanların renklenmesinde ışıkla ilgili pigment ve zooxnthellae gibi iki etken vardır. Zooxanthellae,
fotosentetik mercanların üzerinde bulunan simbiyotik alglerdir. Çoğunlukla simbiyotik algler kahve, açık
kahve, koyu kahverengi olur. Kırmızı, mavi, yeşil gibi renklerin oluşumu pigmentlerden kaynaklanır.
Mercanların ışığı alış şekline göre, pigmentler ışığın zooxanthellaelerin önünde yâda arkasında olabilir. Işık
şiddetinin yüksek olması veya mercanın ışık spekturuma karşı savunmasız olması pigmentlerin
zooxnthellaelerin arkasına geçmesine neden olmaktadır. Böyle bir durumda da kahverengi mercan ortaya
çıkmaktadır
Mavi ve mor mercanlar genellikle sığ bölgelerde görülür bu nedenle kırmızı ışığı daha fazla almaktadırlar.
Mavi pigmentler şiddetli kırmızı ışığı filtreleme görevi görürler. Kırmızı mercanlar ise mavi ışığın fazla
olduğu daha derinlerde görülür. Derinliklerine göre güneş spektrumu Şekil 1’deki gibidir [2].
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Şekil 1. Güneş ışığının su içerisinde absorbasyonu [2].

Çağlayan gerçekleştirdiği çalışmada bitki yetiştirme kabinleri için, kırmızı ve mavi, UV-A, soğuk beyaz gün
ışığı veren ve aydınlık şiddetleri ayarlanabilen LED grubu tasarlayıp gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışma
sonucunda oluşturulan LED gruplarına ait ışık performansı ve enerji sarfiyatına ait performans analizlerine
yer verilmiştir [3].
Winder gerçekleştirdiği bu çalışmada, LED’lerin karakteristikleri, LED’lerin beslenmesi için kullanılan lineer
ve anahtarlamalı güç kaynakları incelenerek performans analizleri yapılmıştır [4].
Musayev gerçekleştirdiği çalışmada, LED’lerin birbirleri ile seri, paralel veya seri-paralel şeklinde
bağlantılarının testlerini yapmıştır. Ayrıca bu çalışmada LED’lerin doğrudan beslenme, gerilim yükselticiler
ve gerilim dönüştürücüler ile beslenme metotları ile beslenme şekilleri anlatılmıştır [5].
Leung vd. tarafından yapılan çalışmada, güç tasarruflu LED akım sezme devresi ile yüksek güçlü LED
sürücüsü önerilmiştir. Günümüzde aydınlatma uygulamaları için yüksek güçlü LED’ler genellikle 350 mA’de
sürülmekte, LED akım regülâsyonunda geri bildirim sağlamak amacıyla bir algılayıcı direnç kullanılmaktadır
[6].
Bang tarafından gerçekleştirilen çalışmada, LED karakteristik yapısı, özellikleri, biçimleri, LED seçme
yöntemleri ve LED sürme akımına göre LED sürme yöntemleri incelenmiştir [7].

2. BİLGİSAYAR İLE AYARLANABİLEN
MERCAN ARMATÜRÜ

MİKRODENETLEYİCİ

Gerçekleştirilen çalışmanın blok şeması şekil 2’deki, devre şeması ise şekil 3’deki gibidir.
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Şekil 2. Mercan armatürü blok şeması

Şekil 3. Devre şeması

Sistemin kontrolü Mini M4 STM mikrodenetleyicisi tarafından gerçekleştirilmektedir. Kullanıcının PWM
komutları, Visual Studio’da gerçekleştirilen şekil 4’deki PC arayüzü ile Mini M4 STM mikrodenetleyicisine
USB bağlantısı ile iletilmektedir.

Şekil 4. PC kontrol yazılımı
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Mini M4 STM mikrodenetleyicisi kendi hafızasında kayıtlı olarak son yüklenen ayarları tutar ve sürekli
bilgisayar bağlantısının aktif olması gerekmemektedir. Mikrodenetleyici PWM çıkışlarını led sürücülerine
ileterek LED’lerin parlaklığını ayarlamaktadır. LED’lerin parlaklığı kullanıcı istediği ayarları istediği an PC
yazılımı ile değiştirebilmektedir. Mikrodenetleyici ısı kontrolü ile soğutucu fanları da kontrol etmektedir,
böylelikle stabil çalışması için geri besleme alınmaktadır.
Bilgisayar ile ayarlanabilen mikrodenetleyici kontrollü mercan armatürünün parlaklığı meanwell firmasına ait
sabit akım sürücüleri ile yapılmıştır. Sabit akım sürücülerinin tercih edilmesinin sebebi sıcaklık ile değişen
LED iç direncinin kullanım ömrüne ve sıcaklık artışına olan negatif etkisidir. Sıcaklık arttıkça direnci
düşmekte ve direnci düştükçe daha çok akım çeker hale gelmektedir. Sabit akım sürücüleri ile bu sorunun
önüne geçilmiştir.
MeanWell LED Sürücü: PWP LED sürücü olarak LDD-700H, LDD-1000H serisi ve LDD-1500H Serisi
Kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan MeanWell sürücüsü Şekil 5’teki gibidir.

Şekil 5. LDD-1000H LED sürücü

Yüksek Güçlü LED ve TIR Lens: çalışmada kullanılan LED gruplarının dalga boyları ve gereklilikleri Şekil
6’daki gibidir.

Şekil 6. LED Dalga Boyları ve Spektrumu

Gerçekleştirilen sisteme yerleştirilen yüksek güç ve yüksek açılı LED’lerin tabana olan mesafesinin az olması
nedeniyle şekil 7’deki soğutucu bloğu ve 80 Derece TIRS lens sistemi kullanılarak mercanların bulunduğu
sistem tabanına ideal ışıklandırma sağlanmıştır.

Şekil 7. 80 Derece TIR Lens
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3. SONUÇ
Sürücüler birbirinden bağımsız çıkışlara sahip oldukları için akım sınırlamaları LED’lerin dalga boyuna göre
belirlenmiştir. Giriş voltajı tek bir noktadan verildiği için belirlenen dalga boylarından Ultraviyole LED
grubunda birtakım sönümlenmeler gözlemlenmiştir. Bu sönümlenmeler sistemden bağımsız besleme voltajı
ile giderilmiştir. LED Sürücü olarak kullanılan LDD-Serisi sürücüler 1khz anahtarlama ile benzer ürünlere
oranla yavaş kaldığını gözlemlenmiştir. Bu sürücünün PT4115 ile 5 KHz örnekleme frekansına sahip sürücü
ile değiştirilmesi kontrastının yükseltilmesinde gerekli görülmüştür.
Gerçekleştirilen sistem ile mercanların gelişimi için gerekli ideal ışık ortamı oluşturularak şekil 8’deki
mercanların doğal ortamı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Şekil 8. Gerçekleştirilen sistem

4. TEŞEKKÜR
Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde 1139B411602305 numaralı proje ile 2209-B kapsamında maddi destek
sağlayan TÜBİTAK-BİDEB’e teşekkür ederiz.
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Abstract
In the globalizing world, the development of technological products is the end result, the energy
consumption has increased considerably. In the world, 15% of energy consumption is reserved for
enlightenment. Today, apart from incandescent lamp, Halogen, Fluorescent, LED (light emitting diode)
and so on. Many lighting systems have been developed and these systems are the most recently developed
and most economical LED lighting systems. In this work, it is aimed to make the lighting systems with
LED more economical by electronic scanning techniques.
As a result of the measurements made, the saving rate is determined. In this measurement and analysis
results, sawtooth and square wave type is the most efficient signal and 1500 KHz is the most efficient
frequency result. Moreover, the most efficient activity rate is calculated as 1/3.
With this work, the annual street lighting in Turkey will save 22% in an expenditure exceeding 500
million TL and in the case that the projected system is used in our country, it will be saved as high as 50
million TL.
Keywords: LED Luminaire, Lighting, Efficiency, Energy Consumption.
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1. GİRİŞ
Teknolojinin gelişimi ile birlikte ürünlerin gelişimi, cihazların enerji tüketimlerini oldukça arttırmıştır.
Ülkemizde enerji tüketiminin %15 lik bölümünü aydınlatma yer almaktadır (Şekil 1). Bu oran dünya
genelinde düşünüldüğünde azımsanmayacak, bir enerji tüketimi olduğunu ortaya koymaktadır [1].

Şekil 1. Türkiye’de enerji tüketimi dağılım oranları [1].

Günümüzde aydınlatma sistemleri olarak genellikle akkor, halojen, floresan lamba ve LED vb.
kullanılmaktadır. Fakat enerji tasarrufunun önemli olduğu günümüzde LED sistemler daha çok tercih
edilmektedir [2].
LED TV'lerin diğer TV'lere göre daha az enerji tüketimi ve yüksek frekans ile çalışabilmesinden yola
çıkılarak, bir grup LED’in yüksek frekans ve farklı sinyal tipleri ile sürülerek veriminin arttırılabileceği
düşünülmüştür [3-4].
İnsan gözünün 25 FPS (saniyede görülebilen resim sayısı) üzeri hareketi algılayamaması nedeniyle [5], bu
çalışmada mevcut LED aydınlatma sistemlerini alternatif gerilimle LED’lerin aktiflik süreleri ayarlanarak
enerji tasarrufu sağlanabilecek şekilde daha verimli bir hale getirilmesi planlanmıştır.
Çolak bu çalışmada güneş enerjisiyle şarj edilebilen bir akü sisteminden beslenen yüksek güçlü LED’lerin
kullanıldığı bir aydınlatma sistemi gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen sistem iki farklı mercek kullanılarak
ışık şiddetleri ölçülerek analizler elde edilmiştir [6].
Perdahçı bu çalışmasında yüksek güçlü High Power LED’ler için geliştirilen sürücü sistem tasarımı
oluşturulmuştur. LED’lerin beslenmesinde flyback dönüşüm modeli temelli anahtarlamalı güç kaynağı
kullanılmıştır. Aynı zamanda PIC ile LED sıcaklığı ve aydınlık şiddeti kontrol edilerek daha akıllı bir sürücü
sistemi oluşturulmuştur [7].
İnal üç aşamalı bir çalışma gerçekleşmiştir. Birinci aşamada buck-based tipi akım sınırlamalı sürücü ile
LED’ler öncelikle değeri belirlenen direnç ile sürülmüştür. İkinci aşamada LED’leri sürmek için doğrusal
regülatörlü sürücü devre gerçekleştirilmiştir. Son aşamada ise anahtarlamalı sürücü devre tasarımı ile LED’ler
sürülmüştür. Bu üç çalışma sonucunda farklı sürücü devre tasarımları ve verim karşılaştırmaları yapılmıştır
[8].

2. LED’Lİ AYDINLATMA SİSTEMLERİNİN ELEKTRİKSEL TARAMA TEKNİKLERİ
İLE ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI
Gerçekleştirilen bu çalışmada şekil 2’deki akış diyagramına bağlı kalarak deneyler yapılmıştır.
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Şekil 2. Deneylerin akış şeması

2.1. LED Tarama Devre Modeli ve Çalışma Prensibi
Sistemde her LED bir periyotta aktif olacak şekilde 50 Hz ile 150 KHz seviyesinde taranmıştır. Böylece
sistem anlık olarak sadece tek LED'i aktif yapar ve sırayla bütün LED'leri taramaktadır. Şekil 3'de görülen
devre modeli ile şekil 4’teki yapıya uygun olarak, uygulamanın matris 10×10=100 LED prototipi deneyler
için oluşturulmuştur.

Şekil 3. LED tarama devre modeli
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Şekil 4. LED dotmatrix bağlantı yapısı

Deneylerde 50 Hz'den 1 MHz'e kadar şekil 5’deki sinyal şekilleri Kurulan sistemdeki LED’lere
uygulanmıştır. Frekans, dalga şekli gibi bu değişkenler ile sabit lüx sağlayarak onlarca kombinasyon yapılır
ve sistem verimliliği analizleri çıkartılmıştır.

Şekil 5. Sinüs, Kare, Üçgen ve Testere formda sinyal şekilleri

2.2. 1/100 LED için güç/aydınlık düzeyi analiz sonuçları
1 ve 100 LED için farklı dalga tipleri ve frekanslarda, gerilim sabit tutularak, frekans ve akım değişkenleri
üzerinde değişimler gözlenmiştir.
Öncelikle dalga tiplerinin gerilim, akım, frekans ve güce göre aydınlık düzeyleri analiz edilip grafik haline
dönüştürülmüştür. Dalga boylarına göre güç ile verimliliğin artışı incelenmiştir. Yapılan ölçümler sonrası
tutulan kayıtların analiz sonuçları aşağıdaki gibidir.
Tablo 1’de 1 beyaz LED için değişen gerilim, akım, dalga tipi ve güce göre verimlilik analizleri yapılmıştır.
Verimlilik analizinde; Doğru dalga tipi, sinüs dalga tipi, testere dişi dalga tipi ve kare dalga tipi, enerji
beslemelerinde ışığın güç/aydınlık düzeyleri incelenmiştir ve sonuç olarak en verimli sinyal şekli kare dalga
olarak gözlemlenmiştir (Şekil 6).
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Tablo 1. PWM’siz farklı sinyal formlarında, değişik frekans ve akım değerlerindeki güç verimlilik analizi (1 LED için)
GERİLİM
(V)
3

AKIM
(mA)
9,4

FREKANS
(Khz)
1500

DALGA
TİPİ
Kare dalga

AYDINLIK DÜZEYİ
(Lüks)
397

GÜÇ
(mW)
28,2

GÜÇ/AYDINLIK
DÜZEYİ
0,0710

3

9,6

1500

Sinüs dalga

392

28,8

0,0733

3

9,6

1500

Testere dişi

357

28,8

0,0805

3

11,3

150

Kare dalga

421

33,9

0,0805

3

11,6

150

Testere dişi

419

34,8

0,0829

3

11,5

150

Sinüs dalga

415

34,5

0,083

3

12,8

15

Testere dişi

457

38,4

0,084

3

2,7

0

Doğru

94

8,1

0,0854

3

12,6

0

Doğru

440

37,8

0,0859

3

12,5

15

Kare dalga

422

37,5

0,0887

3

12,8

15

Sinüs dalga

418

38,4

0,0919

3

8,1

0

Doğru

255

24,3

0,0951

KARE DALGA TİPİ

DOĞRU DALGA TİPİ
500

TESTERE DİŞLİ DALGA İPİ

300

300

250

250

350
300
250
200
150
100

AYDINLIK DÜZEYİ (Lüks)

400

AYDINLIK DÜZEYİ (Lüks)

AYDINLIK DÜZEYİ (Lüks)

450

200
150
100
50

200
150
100
50

50

0

0
7,263

23,0121

37,4472

0
14,5606

18,5998

22,4375

14,8896

GÜÇ (mW)

GÜÇ (mW)

19,0704

21,0048

GÜÇ (mW)

Şekil 6. 1 LED için Doğru, Kare ve Testere Dişi dalga tipi verimlilik analiz grafikleri.

Tablo 2’de 100 beyaz LED için farklı dalga tipi ve frekanslardaki verimlilik analizi çizelgesi verilmiştir.
PWM Kullanmadan yapılan ölçümlerde testere dişi dalga diğer dalga türlerine göre daha verimli olarak
gözlemlenmiştir (Şekil 7).
Tablo 2. PWM’siz farklı sinyal formlarında, değişik frekans ve akım değerlerindeki güç verimlilik analizi (100 LED için)
GERİLİM
(V)
12

AKIM
(mA)
208,3

FREKANS
(Khz)
50 hz

DALGA
TİPİ
Testere dişi

AYDINLIK DÜZEYİ
(Lüks)
27762

GÜÇ
(mW)
2499,9

GÜÇ/AYDINLIK
DÜZEYİ
0,090051

12
12

388,8

50 hz

Kare dalga

42724

4666,6

0,109226

333,3

300 hz

Kare dalga

34938

4001

0,114486

12

125

300 hz

Testere dişi

12787

1502

0,117303

12

152,7

3000 hz

Testere dişi

14495

1833,3

0,12648

12

152,7

150 Khz

Testere dişi

14383

1833,3

0,12746

12

347,2

1,5 Khz

Kare dalga

31890

4166,6

0,130656

12

347,2

15 Khz

Kare dalga

30749

4166,6

0,135505

12

166,7

150 Khz

Kare dalga

14331

2020

0,139556

12

97,2

0

Doğru

8249

1166,6

0,141415

12

166,6

0

Doğru

13975

1999

0,143111

12

31,6

0

Doğru

2067

380

0,183803

12

56,6

0

Doğru

2949

680

0,230552

12

17,1

0

Doğru

781

205

0,262264

12

97,2

1500 Khz

Testere dişi

4224

1166,6

0,276147
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KARE DALGA (100 LED)
pwm ' siz

14000,00

35000,00

12000,00

30000,00

10000,00

25000,00

AYDINLIK (Lüx)

AYDINLIK (Lüx)

DOĞRU DALGA (100 LED)
pwm ' siz

8000,00
Seri 1
6000,00
4000,00

Seri 1
15000,00
10000,00
5000,00

2000,00
0,00
176,3000

20000,00

331,8667

605,2000

1068,4722

0,00
1831,6667

1878,3333

3784,7222

3649,3056

3216,1111

3356,6667

GÜÇ (mW)

GÜÇ (mW)

TESTERE DİŞLİ DALGA (100 LED)
pwm 'siz
18000,00
16000,00

AYDINLIK (Lüx)

14000,00
12000,00
10000,00
Seri 1
8000,00
6000,00
4000,00
2000,00
0,00
2090,2778

1672,9167

1442,2222

1160,0000

1502,0833

GÜÇ (mW)

Şekil 7. 100 LED için Doğru, Kare ve Testere Dişi dalga tipi verimlilik analiz grafikleri.

Tablo 3’de 100 beyaz LED için kare dalga tipi ve frekanslardaki verimlilik analizi çizelgesi verilmiştir. PWM
kullanarak yapılan ölçümlerde testere dişi dalga diğer dalga türlerine göre daha verimli olarak
gözlemlenmiştir.
Tablo 3. PWM’li farklı sinyal formlarında, değişik frekans ve akım değerlerindeki güç verimlilik analizi sonuçları (100
LED için)
GERİLİM
(V)
12

AKIM
(mA)
416,6

AKTİFLİK
ORANI
1/3

Analog Sürme

AYDINLIK DÜZEYİ
(Lüks)
31226

GÜÇ
(mW)
5000

GÜÇ/AYDINLIK
DÜZEYİ
0,1601

12

152,7

12

152,7

2/3

Analog Sürme

11365

1833,3

0,1613

2/3

Analog Sürme

11139

1833,3

0,1646

12
12

250,1

1/3

Analog Sürme

17962

3000

0,167

166,6

1/3

Analog Sürme

11925

2000

0,1677

12

152,7

2/3

Analog Sürme

10739

1833,3

0,1707

12

416,7

1/3

Analog Sürme

29162

5000

0,1715

12

430,6

1/3

Analog Sürme

30133

5166,7

0,1715

12

444,4

1/3

Digital Sürme

28953

5333,3

0,1842

12

375,1

2/3

Digital Sürme

23827

4500

0,1889

12

208,3

2/3

Digital Sürme

13042

2500

0,1917

12

465,3

1/3

Digital Sürme

29014

5583,3

0,1924

12

490,2

2/3

Digital Sürme

29192

5883,3

0,2015

12

513,8

2/3

Digital Sürme

29442

6166,7

0,2094

12

486,1

2/3

Digital Sürme

27732

5833,3

0,2103

12

69,4

1/3

Digital Sürme

3740

833,3

0,2228

DALGA TİPİ
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Şekil 8. 100 LED için 2/3 PWM’li analog, 1/3 PWM’li analog, 2/3 PWM’li dijital, 1/3 PWM’li dijital sürme verimlilik

analiz grafiği

Tablo 4’de 1 LED için farklı dalga tipleri ve frekanslarda yapılan ölçümler arasında en verimlileri
görülmektedir. Güç/aydınlık düzeyi değeri 1500 KHz seviyesinde en iyi kare dalga da çıkmıştır.
Tablo 4. PWM’siz farklı sinyal formlarında, değişik frekans ve akım değerlerindeki güç verimlilik analizi sonuçları (1
LED için)
GERİLİM
(V)
1,55

AKIM
(mA)
9,4

FREKANS
(Khz)
1500

DALGA
TİPİ
kare dalga

AYDINLIK DÜZEYİ
(Lüks)
205

GÜÇ
(mW)
14,57

GÜÇ/AYDINLIK
DÜZEYİ
0,071

1,55

9,6

1500

sinüs dalga

203

14,88

0,0733

1,55

9,6

1500

testere dişi

185

14,88

0,0805

Tablo 5’de 100 beyaz LED için farklı dalga tipleri ve frekanslarda yapılan ölçümler arasında en verimlileri
görülmektedir. 50 Hz taban frekansında en tasarruflu yine kare dalga olmuştur.
Tablo 5. PWM’siz farklı sinyal formlarında, değişik frekans ve akım değerlerindeki güç verimlilik analizi sonuçları (100
LED için)
GERİLİM
(V)

AKIM
(mA)

FREKANS
(Khz)

DALGA
TİPİ

AYDINLIK DÜZEYİ
(Lüks)

GÜÇ
(mW)

GÜÇ/AYDINLIK
DÜZEYİ

12

208,3

50

Testere dişi

16680

2499,9

0,14987

12

388,9

50

Kare dalga

29444

3216,1

0,10923

12

97,2

0

Doğru

7555

1068,6

0,14142

Tablo 6’da 100 beyaz LED için kare dalga 1/3 – 2/3 aktiflik oranında yapılan ölçümler arasında en verimlileri
görülmektedir. 50 Hz taban frekansında en tasarruflu yine kare dalga olmuştur.
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Tablo 6. PWM’li farklı sinyal formlarında, değişik frekans ve akım değerlerindeki güç verimlilik analizi
sonuçları (100 LED için)
GERİLİM
(V)
12

AKIM
(mA)
416,6

AKTİFLİK
ORANI
1/3

12

250,3

1/3

12
12

152,7
152,7

2/3
2/3

analog sürme

AYDINLIK DÜZEYİ
(Lüks)
31226

digital sürme

17962

DALGA TİPİ
analog sürme
digital sürme

GÜÇ
(mW)
5000

GÜÇ/AYDINLIK
DÜZEYİ
0,160122

3000

0,16701

11365

1833,4

10739

1833,4

0,161313
0,170713

3. SONUÇ
Ölçümler sonucunda analiz yapılarak tasarruf oranı belirlenmiştir. Yapılan ölçüm ve analiz sonuçlarında
testere dişi dalga tipi ve kare dalga tipi en verimli sinyal şekli kare dalga olmuştur, en verimli frekans 1500
KHz olarak kaydedilmiştir. Ayrıca en verimli aktiflik oranı ise 1/3 olarak belirlenmiştir. Diğer dalga tipleri,
frekans ve aktiflik oranı kombinasyonları arasında belirgin olarak fark gözlemlenmiştir. Yıllık gideri 500
milyon TL’yi aşan sokak aydınlatmalarında, %22’lik bir tasarruf sağlayacağı öngörülen sistemin tüm
ülkemizde kullanılmış olması durumunda, 50 milyon TL gibi yüksek oranda tasarruf elde edileceği
saptanmıştır.
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Abstract
Biomedical implants which are used to replace instead of dysfunctional organs and tissues, are exposed
to complex motions and loads in the body fluids. Especially, total knee implants are exposed to these
loads due to the physical structure of the knee joint. Therefore, the wear is one of the most important
factors that evaluate the lifetime of the knee prosthesis. The friction coefficient has a significant effect on
the wear between femoral and tibial components. And also the friction is closely related with the surface
roughnesses of the femoral head and the tibial insert components. Lower roughness value provides lower
friction coefficients, and consequentially long-lasting use of implant can be achieved without early failure
of implant or any allergic/toxic affect on the patient. In this study, retrieved total knee implants from
patients because of early loss were supplied from hospital, and their surface roughnesses were studied
due to its effect on the friction coefficient and the wear of the implant components. The surface roughness
data were obtained by five measurements for both right and left condile of the CoCrMo alloy femoral
head, and were calculated the average value of these 10 measurements. When the obtained roughness
values were compared to the standard value, it was seen that there is an approximately two-fold increase.
In conclusion, it was thought that increasing of the surface roughness value has an important effect on
the early loss of the implant; because the increased surface roughness values decrease the wear
resistance of the implant by enhancing the friction coefficient between the femur and the insert.

Keywords: Knee Implants, Surface Roughness, CoCrMo alloy, Wear, Friction

1. GİRİŞ

Total diz protezlerinde malzeme yüzey kalitesi protezin aşınma dayanımını
doğrudan etkileyen önemli bir parametredir. Diz protezlerinin tasarımı ve imalatı,
dinamik çok değişken yüklemeler ve hareketlere sahip vücut hareketleri ve
vücudun malzemeye karşı tepkisi dikkate alınarak gerçekleştirilir [1].
Biyomedikal alanında eklem yerlerinde kullanılan malzemelerin tasarım ve
seçimlerinde sürtünme katsayısını minimize etmek protez üretimlerinde en temel
hususlardan biridir.
Total diz protezlerinde femur ve insert bileşenleri arasında hareketli bir bağlantı
vardır. Temas alanları düşük niceliklerde olmasına rağmen insert yüzeyi ve femur
arasında geniş kayma mesafeleri oluşabilir. Oluşan kayma gerilmeleriyle birlikte
artan temas alanları yük ile beraber sürtünme etkisini arttırmaktadır [2].
*
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Sürtünmeler zamanla aşınmalara sebep olarak insert ve femur bileşen
yüzeylerinde debrizler oluşturmaktadır. Debrizlerin oluşumuyla bileşenlerden
ayrılan malzeme partikülleri bileşenler arasında üçüncü gövde aşınmalarına neden
olur [3,4]. Bu aşınmalar sonucu oluşan aşınma ürünleri vücut içerisinde dağılarak
hastalara ciddi travmalar yaşatmaktadır [5] .Yapılan birçok çalışmalar da
protezlerde oluşan aşınmaların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri
kanıtlamıştır. Örneğin Rimnac ve Kurtz, insan vücuduna yerleştirilen protezin
yaşam hareketlerine bağlı olarak oluşan aşınmaların insan vücut sıvısıyla
tepkimeler oluşturarak iyonizasyona neden olduğunu ifade etmişlerdir [6]. Aynı
şekilde Howling ve ark., zamanla protezlerde ki aşınmalar sebebiyle malzemeden
ayrılan partiküllerin vücudun çeşitli alanlarda birikmesiyle vücuttta enfeksiyon ve
osteolize neden olduğunu belirtmişlerdir [7]. Bu nedenle total diz protezlerinde
kullanılan malzemelerin yüksek aşınma direncine sahip olması ve bileşenlerinin
arasındaki sürtünme katsayısının düşük olması beklenilmektedir.
Birbiriyle hareketli olarak temas halinde olan iki malzeme arasındaki
sürtünme katsayısı, malzemelerin türlerine ve yüzey kalitesine bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir [8]. Yüzey kalitesinde önemli bir konumda olan yüzey
pürüzlülüğünün sürtünme katsayısına etkisi hakkında literatürlerde pek çok
araştırmacı malzemeler arasındaki sürtünme katsayısının yüzey pürüzlülüğü ile
doğru orantılı olduğunu ifade etmişlerdir. Ghosh ve Sadeghi, iki pürüzlü metal
yüzey bir araya getirildiğinde, temasın çoklu noktalar arasında meydana geldiğini
ve bu durumun, temas yüzeyini arttırarak temas yükü ile malzemelerde sürtünme
oluşturduğunu ortaya koymuşlardır [9]. Pereira ve ark. sonlu elemanlar
yöntemiyle sürtünme ve pürüzlülük arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Yaptıkları
çok yönlü araştırmalar sonucunda; birbiriyle temaslı malzmemeler arasında temas
alanını artıran pürüzlülüğün temas basıncını arttırarak malzemeler arasındaki
sürtünmenin arttığını tespit etmişlerdir [10].
Bu çalışmanın amacı, revizyon cerrahisi geçirmiş hastalardan alınmış diz
protezlerinin malzeme yüzey bozulmalarını incelemek ve pürüzlülüğün
protezlerin aşınma potansiyeline etkilerinin değerlendirilmesidir.
2. MATERYAL VE METOT
2.1. Materyal

Bu çalışma için özel bir hastanede revizyon cerrahisi operasyonu uygulanmış
hastalardan çıkarılan 5 adet total diz protezi temin edildi. Diz protezi bileşenleri
ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (UHMWPE) malzemeli tibial insert ve
CoCrMo alaşımlı femoral bileşendir. Protezlerin bileşenleriyle eşleştirilmiş
biçimde görüntüleri Şekil 1. ‘ de görülmektedir. 1, 3 ve 4 numaralı protezler
çarpraz bağ koruyan, 2 ve 5 numaralı protezler ise çarpraz bağ kesen protezlerdir.
Çalışmada kullanılan implantların hastalardaki kullanılmışlık süreleri yaklaşık
olarak 1-2 yıl arasındadır.
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Şekil 1. Hastalardan çıkarılmış diz protezlerin numaralandırması

Total diz protezlerinde ki yüzey pürüzlülük değerlerinin ölçümü için TIMETR200 marka el yüzey pürüzlülüğü test cihazı kullanılmıştır. TIME TR-200'ün
ölçüm hassasiyeti 0.01-0.04 μm'dir ve ölçümlerin uzunluğu 0.25, 0.8 ve 2.5
mm'dir.
2.2. Metot

Şekil 2. Çalışmanın organizasyon şeması

Revizyon cerrahi ameliyatı geçirmiş hastalardan alınmış diz protezlerinin
malzeme yüzey bozulmalarını incelemek ve pürüzlülüğün protezlerin aşınma
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potansiyeline
etkilerinin
değerlendirilmesinin
amaçlandığı
çalışmanın
organizasyon şeması Şekil 2.’ de verilmiştir. Bu deneysel tasarıma göre öncelikle
özel bir hastanede diz protezi revizyon cerrahi ameliyatı uygulanmış hastalardan
çıkarılan incelenecek olan total diz protezleri temin edildi. Alınan protezlerin hem
femoral hemde tibial insert bileşenleri gözle muayene edildiğinde bileşenlerin
yüzeyinde oluşan çizikler gözle görülür derecedeydi. Bileşenler üzerindeki
çiziklerin daha iyi yorumlanabilmesi için fotoğraf makinesiyle görüntüleme işlemi
yapıldı.

Şekil 3. Protezlerin yüzey pürüzlük ölcümü için pürüzlülük cihazı

Yüzey pürüzlülük incelemeleri yapılırken, pürüzlülük test cihazı Şekil 3'de
gösterildiği gibi, zemine paralel olacak şekilde yerleştirildi. Femurlar dizin
flexsiyon hareketine dik olacak şekilde sabitlendi. Diz protezlerinin eğimli yüzey
olması sebebiyle her bir femur için 0.25 mm uzunluğunda kısa adımlar seçilerek
her bir femurun bir kondili için ayrı ayrı ölçümler alındı. Her bir numune
üzerinde sağ ve sol kondillerden ayrı ayrı noktalardan beş adet olmak üzere
toplam on bireysel ölçümler yapılmış ve kaydedilmiştir.
Ayrıca elde edilen pürüzlülük değerleri ile polietilen bileşenlerdeki aşınma
miktarları arasında bağlantı olup olmadığının incelenmesi için polietilen tibial
insertler gözle muayeneye tabi tutuldu. Çalışma sonucunda elde edilen veriler ve
gözlemler doğrultusunda implantların yüzey pürüzlülüklerinin etkileri tartışıldı.
3. BULGULAR VE TARTIŞMALAR

Femur bileşenelerinin gözle muayenesinde yüzeyinde belirgin çizikler olduğu
tespit edilmiştir . İnsan yaşamında diz ekleminin fleksiyon hareketinin yoğun
olması sebebiyle çiziklerin fleksiyon yönünde yoğunlaşmış olduğu görüldü.
Çiziklerin birbirine göre konumlanışı ise genellikle birbirine paralel ve kayma
yönü ile hizalanmış biçimde olduğu tespit edilmiştir. CoCrMo alaşımı femoral
bileşenlerin kondil uç kısımlarında çiziklerin yoğunlaştığı belirlenilmiş olup;
bunun bu bölgelerin polietilen insertle en çok hareketli temas eden bölge olması
ve hareket esnasında en yüksek yük değerinin bu bölge üzerine gelmesinden
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kaynaklandığı düşünülmektedir. Şekil 4‘de uç kısımlarda meydana gelen çizikler
görülebilmektedir.

Şekil 4. 3 numaralı numunenin sağ ve sol kondil uç kısımları

Çarpraz bağ kesen total diz protezlerinde kondilleri birbirine bağlayan engel
sayesinde
femur
kondillerinin
insert
üzerinde
kayma
mesafesi
sınırlandırıldığından bileşenler arasındaki toplam temas alanı azalmaktadır. Bu
nedenle P2 ve P5 numunelerinde kondillerin uç bölgelerindeki çizik yoğunlukları
çarpraz bağ koruyan diğer numunelere oranla daha az olduğu tespit edilmiştir.
Şekil 5’de P5 ve P1 numunelerinin kondil uç kısımlarının fotoğrafı birlikte
verilmiştir. Şekilde de bu durum belirgin biçimde görülebilmektedir.

Şekil 5. (a) P5 ve (b) P1 numaralı numunelerin kondil uç kısımları

Ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilen (UHWMPE) insert bileşenlerinde de
gözle muayeneler sonucu aşınmaların oluştuğu tespit edilmiştir ve Şekil 6' da
insert bileşenlerinin aşınmaları görülebilmektedir. Ancak polietilen bileşende
meydana gelen aşınmalar yalnızca metal alaşımı femoral bileşenin yüzeyinde
meydana gelen çiziklerle ilgili olamayacağından ve bu bozulmaları insert üzerine
gelen yüklerin dağılımı, insertin imalat hataları, cerrahın operatif başarısı;
hastanın yaşı-kilosu-hareket sıklığı-beslenme alışkanlıkları gibi bir çok faktörler
etkileyebildiğinden tüm insert yüzeylerinde aynı miktarlarda ve şekillerde
aşınmalar meydana gelmemiştir.
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Şekil 6. Aşınmış polietilen insertlerin fotoğrafları (a) P4 (b) P3 (c) P2

Diz protezlerinin femur bileşenlerinin pürüzlülük değerlerinin ölçüm sonuçları
Tablo 1'de verilmiştir. Elde edilen pürüzlülük değerleri incelendiğinde minimum
pürüzlülük değerlerinin yaklaşık olarak 0.02 μm ile 0,03 μm arasında olduğu
tespit edilmiştir. Bu bulgudan hareketle minimum pürüzlülük değerini 0.02 μm
olarak kabul ederek tüm numunelerde meydana gelen yüzey pürüzlülük artışının
hesaplanması yapılmıştır.
Tablo 1. Pürüzlülük ölçüm değerleri
Yüzey Pürüzlülüğü

Numune
Sağ Kondil

Sol Kondil

P1

0,105

0,112

0,211

0,173

0,159

0,314

0,442

0,121

0,203

0,108

P2

0,136

0,053

0,038

0,069

0,101

0,047

0,044

0,036

0,137

0,032

P3

0,158

0,033

0,077

0,022

0,068

0,03

0,337

0,047

0,221

0,023

P4

0,092

0,062

0,1

0,149

0,133

0,088

0,115

0,234

0,09

0,071

P5

0,061

1,03

0,088

0,094

1

1,13

1,07

0,906

0,883

0,961

Yapılan hesaplamalar sonucunda; yaklaşık olarak P1 numunesinin yüzey
pürüzlülük değerinde 20 kat, P2 numunesinde 6 kat, P3 numunesinde 10 kat
arttığı tespit edilmiş olup, P4 numunesi için bu değer 10 kat ve P5 numunesinde
ise 45 kata kadar artış olduğu görülmüştür. İmalat sonrasına ya da yüzeyinde
bulunan minimum pürüzlülük değerine oranla bu kadar artmış pürüzlülük
değerlerinin; metal alaşımı femoral bileşenle eklemlenmiş olan polietilen insert
arasındaki temas alanlarını artırarak sürtünme kuvvetini hesaplanan normal teorik
değere göre oldukça yükselteceği bu sayede de hesaplanan teorik aşınma
sürelerinin çok altında sürelerde malzemelerde aşınma meydana geleceği
beklenilmektedir. İncelenen total diz protezlerinin erken revizyon gerektirmesinde
bu malzemelerde meydana gelen erken aşınmaların rol oynayarak; sonrasında
dokular çevresinde aşınmalar sonucu meydana gelen metal ve polietilen
debrislerin oluşturduğu enfektif etkilerin rol oynadığı düşünülebilir.
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4. SONUÇLAR

Revizyon operasyonu geçirmiş hastalardan sökülmüş beş adet total diz protezinin
UHMWPE'den imal edilen tibial insertleri ve CoCrMo alaşımlı femurları , yüzey
hasarlarının değerlendirilmesi ve aşınmaların incelenmesi için analiz edildi.
Çalışma sonucunda;
-CoCrMo alaşımı femoral bileşenlerin yüzeylerinde çiziklerin oluştuğu, bu
çiziklerin yüzey kalitesini düşürerek polietilen tibial insert ile arasındaki sürtünme
katsayısını artırarak aşınma dayanımını düşürdüğü düşünülmektedir. Yapılan
yüzey pürüzlülüğü ölçümlerinde elde edilen sonuçlardaki minimum ve maksimum
pürüzlülük değerleri arasındaki çok yüksek oranlar bu bulguyu destekler
niteliktedir.
-Polietilen tibial insert bileşenlerin yüzeylerinde ciddi biçimde bozulmaların
meydana gelmiş olduğu gözlemlenildi. Bu yüzey bozulmalarının yalnızca metal
femur bileşenin yüzey pürüzlülüğünün artmasıyla ilişkili olduğu düşünülmemekle
beraber, insertler üzerindeki bozulmaların implantın femurla eklemli hareketini
olumsuz etkileyerek zaman içerisinde gevşemelere, aşınmalara neden olarak
erken revizyon ihtiyacında etkin olduğu düşünülmektedir.
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Abstract
A right selection of metallic filler, its type, shape, size, amount play important roles in determining
tribological properties of brake friction materials. The purpose of the present study is to investigate the
size effect of copper particles as a metallic filler on brake friction performance. Three new brake linings
were developed containing copper particles differing in particle size (5, 9 and 13 mm in length and 0.14
mm in diameter). The samples were manufactured by dry-mixing, pre-forming at 8 MPa and hot press
molding at 10 MPa and 150 °C. Density of the samples was calculated based on Archimedes principle.
Hardness of the brake lining samples was measured by using Brinell hardness tester (62.5 kgf load and
2.5 mm steel ball). All samples were tested on a full scale brake dynamometer with grey cast iron disc
whose diameter and hardness were 280 mm and 116 HB, respectively. The machine is fully computer
controllable and comprises of data acquisition software. The weights of each specimen was taken before
and after the friction test, and the specific wear rate was determined in accordance to a TSE 555 (1992)
standard. The results showed that the size of the copper particles has a considerable effect on the brake
friction performance.
Keywords: Friction, wear, copper, brake lining.
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1. GİRİŞ
Otomobil frenlerinde kullanılan sürtünme malzemeleri, seramik katkılı, yarı-metalik ve asbestsiz organik
(NAO) olarak sınıflandırılırlar. Otomotiv fren balatalarının çoğu fiberler, dolgu malzemeleri ve polimer
yapıştırıcılardan oluşur. Yarı-metalik sürtünme malzemeleri çok miktarda metalik fiber (çelik yünü, bakır
talaşı ve pirinç talaşı) ve parçacık (demir tozu) içerir [1].
Genel sürtünme düzenleyicilerden biri olan bakır, otomotiv frenlerinin ısıl feydini hafifletmek/ortadan
kaldırmak ve termal iletkenliği arttırmak için kullanılır [2]. Bakırın, sürtünme ara yüzeyinde bakır oksitler
üretmek suretiyle yüksek sıcaklıklarda bile sürtünme katsayısının seviyesini sürdürdüğü bilinmektedir [3].
Sürtünme malzemelerinin içerik sayısını arttırmak yerine mevcut dolgu maddelerinin veya fiberlerin şekil ve
boyut optimizasyonu, reçine modifikasyonu gibi istenilen özelliklerini çeşitli yöntemlerle iyileştirmek
amacıyla çalışmalar yapılmıştır [4]. Kumar ve Bijwe [5] asbestsiz organik sürtünme kompozitlerinde bakırın
şekil ve miktarı üzerine yaptıkları çalışmada bakırı toz ve talaş olarak iki farklı formda ve kütlece %10 ve
kütlece %20 oranda kullanarak bakır içermeyen baz bir çalışmayla kıyaslamışlardır. Sonuç olarak bakırın her
iki formda da sürtünme özelliklerinin çoğunu düzelttiğini göstermişlerdir. Bu iki araştırmacı başka bir
çalışmalarında [6] ise kütlece %10 metalik malzeme (bakır, pirinç ve demir tozu) içeren numuneleri aşınma
ve sürtünme yönünden birbiriyle karşılaştırmış ve bakır içeren fren sürtünme malzemesinin en iyi tribolojik
davranışı sergilediği sonucuna varmışlardır. Jang ve arkadaşları [3] farklı metal fiberlerin sürtünme
performansına etkisini incelerken bakır fiberlerin ısıl feyde karşı daha dirençli olduğunu görmüşlerdir. Tüm
bu çalışmalar, bakırın otomotiv sürtünme malzemelerine olan olumlu etkisini kanıtlamaktadır. Bir grup
çevreci ve fren balata uzmanlarının ortaklığında kurulan bir kurum (BPP), son yıllarda otomotiv sürtünme
malzemelerinde bakır kullanımının %40 arttığını raporlamışlardır [2].
Bu çalışmada üç farklı boyutta (5, 9 ve 13 mm uzunlukta ve 0.14 mm çapta) bakır talaşı içeren fren balataları
tasarlanmış ve toz metalurjisi yöntemiyle üretilmiştir. Üretilen balataların aşınma ve sürtünme testleri için
çapı 280 mm ve sertliği 116 HB olan gri dökme demir diskin kullanıldığı tam ölçekli bir fren balata cihazı
kullanılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
2.1. Numunelerin Üretimi
Çalışmada kullanılan içeriklerin cinsi ve bağıl miktarları deneysel gözlemlerle belirlenmiştir. Tasarlanan üç
farklı fren balatasının içeriği ve miktarları aynı bakır talaşı boyutları ise farklı olup Tablo 1'de gösterilmiştir.
B5, B9 ve B13 numune kodlarıdır. Buna göre B harfi bakırı temsil ederken yanındaki rakam kullanılan bakır
talaşının boyutunu göstermektedir. Örneğin B5 bakır talaşı uzunluğu 5 olan balata numunesidir.
Tablo 1. Balata numunelerinde kullanılan malzemelerin fonksiyonları, miktarları ve boyutları
Boyut
B5

B9

B13

Fonksiyon

Malzeme

Miktar (%
kütlesel)

Bağlayıcı

Reçine

20

48 µm

48 µm

48 µm

Fiber (Elyaf)

Çelik yünü

5

355 µm

355 µm

355 µm

Metalik talaş

Bakır talaşı

8

5 mm

9 mm

13 mm

Metalik talaş

Pirinç talaşı

5

2.6 mm

2.6 mm

2.6 mm

Aşındırıcı

Alümina

8

48 µm

48 µm

48 µm

Katı yağlayıcı

Grafit

5

48 µm

48 µm

48 µm

Sürtünme düzenleyici

Maun cevizi tozu

10

48 µm

48 µm

48 µm

Dolgu malzemesi

Barit

39

48 µm

48 µm

48 µm

Üretim işleminden önce Tablo 1'de miktarları verilen toz malzemeler 0.001 g hassasiyetindeki terazi
kullanılarak belirlenmiştir. Tartılan malzemeler toz karıştırma cihazının haznesine aktarılmıştır. Karışımın
homojenliğini sağlamak için numune içeriği, özel olarak imal üretilmiş toz karıştırma cihazında 150 rpm de
10 dakika boyunca karıştırılmıştır. Elde edilen karışım, 25.4 mm çapındaki soğuk pres kalıbına dikkatli bir
şekilde yerleştirilerek oda sıcaklığında 8000 kPa basınç altında 2 dakika boyunca preslenmiştir. Sıcak
presleme aşamasında numuneler 10 dakika boyunca hidrolik pres yardımıyla 10000 kPa basınca maruz
bırakılmıştır. Sıcak pres kalıpları alt ve üst tablalardan elektrik enerjisi kullanılarak 150 ºC sıcaklık elde
edilene kadar ısıtılmıştır. Numunelerin üretim parametreleri Tablo 2'de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Balata numunelerinin üretim parametreleri
Süre (dk)

Basınç (kPa)

Sıcaklık (°C)

Karıştırma

10

-

-

Ön şekillendirme

2

8000

ortam sıcaklığı

Sıcak presleme

10

10000

150

2.2. Numunelerin Karakterizasyonu
Brinell sertlik ölçme işlemlerinde batıcı uç olarak çapı 2.5 mm olan çelik bilye uç kullanılmıştır. Uygulanan
yük 62.5 kgf (612.9 N) olarak alınmıştır. Sertlik ölçümleri, numunelerin sürtünme testlerinde diske temas
eden yüzeyinden elde edilmiştir. Numunelerin orta ve kenara yakın beş farklı noktasından değerler alınmış ve
aritmetik ortalamaları hesaplanmıştır. Her test için aynı içerikli üç numune kullanılmıştır.
Üretilen numunelerin yoğunlukları, TS 555 [7] ve Arşimet prensibine göre hesaplanmıştır. Her ölçüm için
aynı içerikli üç numune kullanılarak sonuçların aritmetik ortalaması alınmıştır.

2.3. Sıcaklık Ölçümleri
Deneyler sırasında balatanın fren diskine sürtünmesi sonucunda sürtünme yüzeyi sıcaklığı artmaktadır.
Sıcaklık artışının sürtünme katsayısı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla temassız (infrared) termometre
ile balatanın diske sürtünme yüzeyinden yaklaşık 2 cm mesafeden diskin yüzey sıcaklığı ölçülmüştür.
Sıcaklık ölçümünde her saniye veri alabilen dijital bir termometre kullanılmıştır. Cihaz sayesinde diskin
yüzey sıcaklığı, deney süresince saniye olarak bilgisayar ortamına otomatik olarak aktarılmıştır.

2.4. Sürtünme Testleri ve Aşınma
Numunelerin aşınma ve sürtünme katsayısı gibi özelliklerini elde etmek amacıyla TS 555 (Karayolu TaşıtlarıFren Sistemleri-Balatalar-Sürtünmeli Frenler İçin) [7] standardında atıf yapılan TS 9076'a (Karayolu
Taşıtları-Fren Sistemleri-Fren Balataları-Malzeme Sürtünme Özelliklerinin Küçük Deney Parçaları ile
Değerlendirilmesi) uygun [8] deneyler gerçekleştirilmiştir. Buna göre öncelikle 310 rpm, 700 kPa basınç ve
sıcaklık 100 °C'yi aşmayacak şekilde numunenin diske yüzey teması en az %95 oluncaya kadar alıştırma
işlemi yapılmıştır. Böylece yüzey, deneye hazır hale getirilmiştir.

Şekil 1. Sürtünme test cihazının şematik çizimi [9]

Numuneler, çapı 280 mm ve sertliği 116 HB olan gri dökme demir diskin kullanıldığı, Şekil 1'de şematik
çizimi verilen tam ölçekli bir fren balata cihazında test edilmiştir. Cihaz tamamen bilgisayarla kontrol
edilebilir ve veri toplama yazılımı içermektedir. TS 555'e göre sürtünme katsayısı (1) ve (2) numaralı
formüller ile hesaplanmıştır:
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μ=

F
N

(1)

N=pA

(2)

Denklemlerde µ sürtünme katsayısını, F sürtünme kuvvetini, N balata yüzeyine gelen normal kuvveti, p
frenleme hidrolik basıncını, A pistonun yüzey alanını göstermektedir.
Numunelerin özgül aşınma oranı ise TS 555'e göre aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır:

V=

1

m1 - m2

2π R n F ρ

(3)
Denklem (3)'de V özgül aşınma miktarını, R balatanın merkezi ile diskin merkezi arasındaki mesafeyi,
n
test boyunca diskin toplam dönme sayısını, m1 balatanın test öncesi kütlesini, m2 balatanın test sonrası
kütlesini, F ortalama sürtünme kuvvetini, ρ balatanın yoğunluğunu göstermektedir.
Balata numunelerinin sürtünme kararlılığı (%) denklem (4)'e hesaplanmıştır [10]:

FS = (µort / µmaks ) ×100

(4)

Denklem (4)'de µort ortalama sürtünme katsayısını, µmaks ise en yüksek sürtünme katsayısını göstermektedir.

3. BULGULAR
Fren sürtünme malzemelerinin sürtünme katsayısı fren performansını etkileyen önemli bir parametredir ve
durma mesafesi, gürültü eğilimi, feyd, fren kaynaklı titreşim gibi çeşitli fren olaylarını anlamak için
kullanılabilir [11].
Fren balatalarından istenen en önemli özelliklerden biri frenleme esnasında sürtünmeden dolayı açığa çıkan
ara yüzey sıcaklığındaki artışa bağlı olarak sürtünme katsayısındaki değişimin minimum seviyede olmasıdır
[12,13]. Literatürde sürtünme katsayısının, sürtünme kuvveti ve disk-balata ara yüzey sıcaklığına bağlı olarak
0.1 ila 0.7 arasında değiştiği vurgulanmıştır [14].
Bu çalışmada, bakırın talaş boyutunun fren balatalarının tribolojik özelliklerine etkisini belirlemek için testler
yapılmıştır. Test edilen numunelerin deney süresine bağlı olarak sürtünme katsayısı ve disk sıcaklığı
grafikleri Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4'de gösterilmiştir.
Grafiklerde sürtünme katsayısı testin başlangıç aşamasına göre önemli derecede farklılık göstermiştir. Bunun
sebebi yüzey üzerinde sürtünme tabakasının zamanla gelişmesi ve temas alanı boyutunun artmasıdır [15].
Ostermeyer [16] sürtünme katsayısının dinamiği üzerine yaptığı çalışmada disk ile balata ara yüzeyindeki
sıcaklık artışının feyd olarak adlandırılan etkiye bağlı olarak sürtünme katsayısında düşüşe neden olduğunu
belirtmiştir. Fren balatalarında frenleme sırasında sürtünme nedeniyle ısı oluşur. Bu ısı ara yüz sıcaklığını
arttırır, bu da sürtünme katsayısını azaltır. Bu nedenle etkili bir frenleme için sürtünme katsayısının azalması
minimum olmalıdır [13; 17-18].
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Şekil 2. B5 kodlu numunenin deney süresine bağlı olarak sürtünme katsayısı ve disk sıcaklığı grafiği
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Şekil 3. B9 kodlu numunenin deney süresine bağlı olarak sürtünme katsayısı ve disk sıcaklığı grafiği
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Şekil 4. B13 kodlu numunenin deney süresine bağlı olarak sürtünme katsayısı ve disk sıcaklığı grafiği

Grafiklerde sürtünme katsayısı verilerinde dalgalanmalar gözlemlenmiştir. Literatür incelendiğinde bu
dalgalanmaların sürtünme yüzeyinde homojen olmayan ısı yüküne bağlı olduğu vurgulanmıştır. Test süresi
boyunca ısı, temas yüzeyinden disk merkezine doğru hareket eder ve bu etkiden dolayı sürtünme katsayısı her
saniye değişir [19]. Bu durum başka bir çalışmada, balata ile disk arasında yapışan yüzeylerin göreceli
harekete bağlı olarak sürekli kayması yani yüzeylerin bir süre yapışıp sonra tekrar kurtulması olarak
açıklanmıştır [20].
Disk ile balata numuneleri arasında oluşan en yüksek sıcaklık B5 kodlu numune için yaklaşık 183 °C, B9
kodlu numune için yaklaşık 137 °C ve B13 kodlu numune için ise yaklaşık 187 °C'dir. Her üç numunenin
içeriğinin aynı olduğu göz önüne alınırsa kullanılan bakır talaşı boyutunun diskin sıcaklığını etkileyebileceği
görülmüştür.
Fren balatalarında aşınmanın hiç olmaması beklenemez. Çok yüksek aşınma direncine sahip malzemeler
kullanılsa bile karşı yüzeyde yani diskin yüzeyinde aşınmalar şeklinde kendini gösterir. Bu nedenle, sürtünme
katsayısının sıcaklığa bağlı değişimi, sürtünme malzemelerindeki aşınma direncinden çok daha önemlidir
[21].
Tablo 3. Balata numunelerinin özellikleri
Numune
kodu

Ortalama sürtünme
katsayısı (µort)

Özgül aşınma
oranı (cm3/Nm)

Brinell
sertlik (HB)

Yoğunluk
(g/cm3)

B5

0.474

8.227×10-7

40

2,308

42

2,315

36

2,245

B9
B13

0.416
0.325

-7

6.286×10

-6

6.088×10
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Balata numunelerinin testler sonucu elde edilen özellikleri Tablo 3'de verilmiştir. Literatürde sürtünme
katsayısının, sürtünme kuvveti ve disk-balata ara yüzey sıcaklığına bağlı olarak 0.1 ila 0.7 arasında değiştiği
vurgulanmıştır [22]. Sürtünme-aşınma testlerinden elde edilen sonuçların literatüre yakın ve TS 555'e uygun
olduğu görülmüştür. Balataların özgül aşınma miktarının ortalama sürtünme kuvveti ve balata yoğunluğuna
bağlı olduğu denklem (3)'de gösterilmiştir. TS 555'e göre balataların özgül aşınma miktarı sınırları, sürtünme
testi esnasında oluşan en yüksek sıcaklığa göre belirlenir [7].
Balata numunelerinin özellikleri incelendiğinde sertlik ile yoğunluk arasında doğru orantı olduğu
gözlemlenmiştir. Yoğunluk ile sertlik arasındaki ilişki literatür ile uyumludur. Frenleme performansı
açısından, fren balatalarında özgül aşınma miktarının düşük, sürtünme katsayısının yüksek ve sürtünme
testleri boyunca sürtünme katsayısının daha kararlı (stabil) ilerlemesi istenmektedir. Bunun için süreye bağlı
sürtünme katsayısı grafiklerinde eğim ve dalgalanmalar minimum olmalıdır. Sürtünme kararlığı (%) ise
mümkün olduğu kadar yüksek olmalıdır [23]. Numunelerin denklem (4)'e göre hesaplanan sürtünme
kararlılıkları Şekil 5'de grafik olarak gösterilmiştir.
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80
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60
40
20
0
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B13

Şekil 5. Numunelerin sürtünme kararlılıkları

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, balata kompozisyonunu oluşturan malzemelerden bakır talaşının boyutunun fren balata
performansına etkileri deneysel olarak incelenmiştir. İçerikleri aynı olmak üzere bakır talaşı üç farklı boyutta
(5, 9 ve 13 mm uzunlukta ve 0.14 mm çapta) kullanılarak TS 555'e uygun 3 farklı balata numunesi
üretilmiştir. Numunelerin sürtünme katsayısı ile özgül aşınma miktarı, tam ölçekli bir fren balata test cihazı
kullanılarak elde edilmiştir. Gerçekleştirilen testlerden elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir;
•

Numunelerin süreye bağlı sürtünme katsayısı grafiklerinde sürtünme katsayısının testin başlangıç
aşamasına göre önemli derecede farklılık gösterdiği ve sürtünme katsayısı verilerinde
dalgalanmaların olduğu gözlemlenmiştir.

•

Disk ile balata numuneleri arasında oluşan sıcaklıklar incelendiğinde her üç numunenin içeriğinin
aynı olduğu göz önüne alınırsa kullanılan bakır talaşı boyutunun diskin sıcaklığını etkileyebileceği
görülmüştür.

•

5 mm uzunlukta bakır talaşı içeren B5 kodlu numunenin en yüksek sürtünme katsayısı değerine
sahip olduğu görülmüştür. Sürtünme-aşınma testlerinden elde edilen sonuçlara göre sürtünme
katsayısının 0.474-0.325 değerleri arasında, endüstride uygulanabilir, literatüre yakın ve TS 555'e
uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

•

Frenleme performansı açısından, sürtünme kararlılığının önemli olduğu ve en yüksek sürtünme
kararlılığına %82.5 ile B5 kodlu numunede rastlandığı gözlemlenmiştir.

•

Balata numunelerinin özellikleri incelendiğinde numunelerin sertlikleri ile yoğunlukları arasında
doğru orantı olduğu ve bu orantının literatür ile uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

•

Frenleme performansına etki eden tüm kriterler göz önüne alındığında B5 adlı numunenin en iyi
performansı sergilediği görülmüştür.
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Abstract
Non-crimp fabric composites are widely used in wind turbines, marine and automotive applications due
to simplicity of their production methods such as vacuum assisted resin transfer molding and their
satisfactory mechanical properties. The mechanical properties of composite systems are determined with
standard laboratory coupon tests while in real engineering applications the structures may have over
hundreds of layers. From engineering point of view, the relatively thin coupons tested in laboratory
conditions may not grant the necessary information for the thicker structural applications. In order to
enlighten that complexity, a series of coupon tests were carried out for glass NCF/epoxy specimens as a
function of specimen scale. Three different scales (full, half and quarter scales) of the ASTM D-3039
standard test coupon were tested where the thickness, length and the width of the specimen, tab thickness,
tab length and testing speed were scaled accordingly. While no significant scaling effect was observed on
the strength and stiffness data, failure mechanisms showed a clear dependency to the specimen scale.

Keywords: Non-crimp fabric (NCF) composites, Scaling effect, Tensile strength.

1. INTRODUCTION
The dependency on the laboratory scale experimental data for real-life structural applications is a major
challenge for design engineers. Despite the small scale laboratory specimens (4-8 layers in general),
composite laminates may have over a hundred of layers in practical applications. Experimental data of the
small scale specimens should be investigated and interpreted cautiously when they are implemented for larger
structures due to intrinsic failure mechanisms and strength of composite laminates which may be a function
of specimen size. An alternative approach could be testing the full scale samples but obviously it is not
practical in terms of financial and technical limitations. Therefore, the effect of specimen scale on the
mechanical response of the composite laminates must be understood in detail.
Several studies have been devoted to investigate the scale effects in various composite material systems.
Bullock [1] tested two graphite epoxy composite material systems under tensile and flexural loads. The
tensile test coupons were consisted of 6-plies where the flexural specimens had 15 plies. The results indicate
that the Weibull distribution might be employed to predict the tensile strength of the thicker laminates by
using their flexural strength. Jackson et al. [2, 3] investigated the scaling effect on the flexural and tensile
behavior of graphite-epoxy composite laminates. Specimens with different stacking sequences were tested
with different scales from 1/6 to full scale. While the stiffness of different scales was almost identical, the
normalized maximum load decreased with increased specimen size. The well-known stress criteria were
failed to estimate the stress results while the Weibull statistical model was successful. Gurvich and Pipes [4]
tested unidirectional and cross-ply specimens with various specimen scales under uniaxial tension. The
results had shown that the fiber dominated cross-ply and quasi-isotropic layups were less sensitive to scaling
effect in comparison to the matrix dominated angle-ply specimens. On the other hand, final failure mode of
the fiber dominated layups was more sensitive to size effects. Kellas and Morton [5] inspected the scaling
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effect on graphite/epoxy composite laminates with four stacking sequences and four different scales. The
tensile strength was decreased with increased thickness. Green et al. [6] investigated the scale effect on
notched composite laminates. The hole diameter to width ratio was kept constant in all specimens. Ply-level
scaled and sublaminate-level scaled laminates were tested. The notched strength was decreased as much as
64% with increased specimen size. However, in the ply-level scaling specimens an opposite trend was
observed in some cases. Finally, three distinct failure mechanisms, fiber failure with and without extensive
delamination and complete gauge section delamination, were reported. Wisnom & Atkinson [7] inspected the
tensile and flexural response of E-glass/epoxy unidirectional laminates. A tapered end tab construction was
used to avoid the failure near the test machine grips. Generally, the failure strain was decreased with
increasing specimen size. Lavoie et al. [8] studied the scaling effect on the tensile strength of carbon prepreg
tape based cross-ply and quasi-isotropic laminates. The tensile strength of [+45 n /-45 n /90 n /0 n ] s quasiisotropic laminates was decreased and the failure was located at the grip with increased thickness. Likewise,
0° dominated laminates, [0] 8n and [0 2n /90 2n ] s , tended to fail at grips regardless of the tab conditions.
This work focuses on the scale effects of cross-ply quasi-unidirectional non-crimp fabric (NCF) based
composite plates under tensile loading. The NCF material system is widely used especially in wind turbine
blades and boat/yacht building industry. The experimental procedure is detailed in the following section and
the results and conclusions are presented next.

2. MATERIALS AND METHOD
A quasi-unidirectional E-glass non-crimp fabric (NCF), L300E10C by Metyx A.Ş., was used as the
reinforcement phase of the composite material system where the matrix phase was an epoxy resin, MGS L160
of Hexion Inc. The flat composite laminates were manufactured with the vacuum assisted resin transfer
molding (VARTM) method and cut into specimen sizes with a diamond saw. End tabs were used for all
specimens. The specimen sizes and test speed were scaled in order to observe the effect of scaling on the
mechanical behavior of composite laminates. The half scale specimen size was chosen equal to the ASTM D3039 [9] standard test coupon. The tabs of full scale specimens were tapered with an angle of 7° according to
the ASTM 3039 tensile test standard. The tabs of other specimens were not tapered. The tab thicknesses in all
specimens were chosen equal to the specimen thickness. The specimen and end tab dimensions were listed in
Table 1 with the testing speeds.
Table 1: Scales and dimensions of [90°/0°] ns stacking sequence.
Scale

n

Layer
count

½
¾
Full

2
3
4

8
12
16

Length (mm)
End
Tab
250
50
375
75
500
100

Specimen

Width (mm)
End
Tab
25
25
37.5
37.5
50
50

Specimen

Nominal thickness (mm)
Specimen

End Tab

Test Speed
(mm/min)

2.5
3.75
5

2.5
3.75
5

2
3
4

The tensile tests were carried out with Zwick-Roell Z-250 mechanical test machine with individual test speed
of each scale (See Table 1). The stress-strain curves were recorded for all tested specimens. The strain data
were measured with an automated mechanical extensometer.

3. RESULTS
The results are presented in Table 2 with failure location of each laminate. Four specimens were tested for
n=2 to monitor the failure locations. Two of the half scale specimens (n=2) were failed at the gauge section as
desired, while another two were failed at the grips (adjacent to tab). However, the stiffness and strength
values were acceptable with 5.06% standard deviation. These results indicate that the mechanical test results
were not affected by the failure location. In other words, the grip failures were occurred very close to final
failure load of the specimens. Three-quarter scaled specimen (n=3) results were consistent in both stiffness
and strength values. However, the high stress concentrations at the edge of the tabs affected the failure
behavior. The specimens were failed inside or close to the tab material. It is interesting to note that the
strength and stiffness values were reduced while the failure location moves away from the grip region. This
may be due to the stress redistribution within the grip area following the damage initiation. The full scale
specimens (n=4) exhibit very close stiffness and strength data and failure locations were also similar. In all
specimens maximum standard deviation was 5.06%. Representative stress-strain curves for all scales are
given in Fig. 1.
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Table 2: Tensile test results.
σ max
[MPa]

E
[MPa]

21685
23992
23573
23340
57566

346.9
383.8
377.2
373.4
409.4

21387
19058
19486
19966
20484

n 3_2

54883

390.3

20255

n 3_3

53292

379

18816

n 4_1

99265

397

20185

n 4_2

101415

405.6

20295

Specimen
code

F max [N]

n 2_1
n 2_2
n 2_3
n 2_4
n 3_1

Mean (% Deviation)
F max [N]

σ max [MPa]

Failure location
E [MPa]

19974
(5.06%)

370.36
(5.06%)

19974
(5.06%)

55247
(3.91%)

392.87
(3.91%)

19852
(4.55%)

100340
(1.51%)

401.36
(1.51%)

20240
(0.38%)

Adjacent to tab
Adjacent to tab
Gauge section
Gauge section
Inside the tab
¼ tab length away
from the grip
½ tab length away
from the grip
½ tab length away
from the grip
½ tab length away
from the grip

Figure 1: Representative stress-strain curve.

4. CONCLUSIONS
In this study, E-glass quasi-UD NCF/epoxy based cross-ply ([[90°/0°]ns) composite laminates were
manufactured as a function of specimen scales and tested. The results were recorded and compared for all
scales. The results indicate that the stiffness and strength of the material system used is relatively insensitive
to the scaling effects. Finite element models are currently under development in order to explain this
insensitivity in detail.
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Abstract
In this study, it is aimed to determine the identity of the speaker’s identity by using sound samples taken
from a certain number of people using independent texts. Two datasets were used to see how the increase
in the number of speakers affected the results. In a quiet environment, a dataset of 30 and 50 voice
samples was taken with a professional microphone. The received speech samples are composed of
different sentences than those selected for the text independent speaker recognition algorithms.
By performing mathematical operations on the sound, mel frequency cepstrum coefficients, which is a
feature coefficient, are obtained. The resulting characteristic coefficients and applications with machine
learning methods have been established. In the generated applications, vector quantization method,
multi-layered perceptron networks with PCA reduced data and multi-layered perceptron network
methods with data obtained from the LBG algorithm are used. With these methods, it is aimed to
determine the speaker's identity
Keywords: Machine learning, speaker recognition, PCA, multi layer perceptron, vector quantization.

1. INTRODUCTION
Recently, it has been desired to go further in terms of person-specific determinations because of the
explanations that may occur in electronic systems in the security sector. For this reason, the studies have
increased in areas such as fingerprinting, retina scanning, face detection, handwriting identification, voice and
speaker recognition.
The human voice contains some characteristic features. Just as the brain has analyzed who is speaking, the
computer is thought to be useful in identifying the identity.
The speech signal contains many levels of information. First of all, it conveys a message via words to the
listener. On the other hand, the speech conveys information about the gender, language being spoken,
emotion and generally, the identity of the speaker. One branch of the speech processing is speaker
recognition[1].
This paper focuses on speaker recognition using multi-layer Perceptron (MLP) Neural Network based on
back propagation training algorithm and Vector Quantaziation algorithm.
Mel Frekans Cepstrum Coefficients(MFCC) is used as the feature coefficient in this study and vector
quantization(VQ) and multi-layer Perceptron(MLP) are used as the classification algorithms in machine
learning methods. The LBG (Linde, Buzo, Gray) algorithm in VQ is used to create code books. The PCA
algorithm is used to reduce the mfcc data given to MLP networks. The code books for VQ were also passed
through MLP networks and the results were examined.
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1.1. Literature Review
A speaker known to a speaker recognition system who is correctly claiming his/her identity is labeled as a
claimant and a speaker unknown to the system who is posing as a known speaker is labeled an impostor.
There are two types of errors in speaker recognition systems: false acceptances, where an imposter is
accepted as a claimant, and false rejections, where claimants are rejected as impostors. Speaker recognition is
of two types:
Text-dependent: Text-dependent systems expect the speaker to say a predetermined phrase, password, or ID.
By controlling the words that are spoken, the system can look for a close match with the stored voiceprint.
Text-independent: This type of mechanism is used for recognizing any type of conversational speech or user
selected phrase. Text-independent recognition system has no prior knowledge of the text spoken by the
person. This is generally used in applications with less control over user input [2,3,4].
Feature extraction is a common step for training and testing phases of the speaker verification systems.
Feature extraction converts the speech signal into a sequence of feature vectors. The goal is to find a
transformation to a relatively low-dimensional feature space that preserves useful information for speaker
verification. Although it might be tempting at first to select all the extracted features to improve quality but
the “curse of dimensionality” quickly becomes overwhelming. As more features are used, the feature
dimensions increase, which imposes severe requirements on computation and storage in both training and
testing. Also the demand for a large amount of training data to represent a speaker’s voice characteristics
grows exponentially with the dimension of the feature space [2].
When the attributes used in speaker definition are examined chronologically, real cepstrum coefficients
(Oppenheim,1969) , linear prediction coefficients – LPC (Atal and Hanauer,1971) , linear prediction
cepstrum coefficients – LPCC (Atal ,1974), mel - frequency cepstrum coefficients - MFCC Davis and
Mermelstein,1980) , perceptual linear prediction – PLP (Hermansky ,1990), and adaptive component
weighting coefficients come out. The most preferred feature of these methods is the MFCC. While none of
these other methods have performed as well as MFCC attributes, some of them are not preferred because
computability is not as easy as MFCC in terms of process load .
There are alghorithms for modelling number of training feature vectors by some modeling technique like
clustering. The cluster centres are known as code vectors and the set of code vectors is known as codebook.
The most well-known codebook generation algorithm is the K-means algorithm. In 1985, used the LBG
algorithm for generating speaker-based vector quantization (VQ) codebooks for speaker recognition.
Speaker recognition consists of two main parts as Feature Extraction and Modeling. The size of the audio
signal is reduced by preprocessing the input. In the speaker identification, extracting the feature vector is an
important place. In this way, numerical vectors representing persons are formed. Feature vectors are then
used to train the predetermined model. The system eventually has a decision mechanism. The test vector at
the beginning of the decision mechanism and the trained model are used to determine which speaker belongs
to the voice of the test sample[6].

3. PREPARING DATA
In our study, two speaker datasets were created in a quiet environment with a professional microphone. . Two
datasets were created to see the effect of the change in the number of people on the results. VT1 (Dataset 1)
was created from 30 different people, VT2 (Dataset 2) was created by taking 50 different individual voice
samples. The sentences which used when constructing the voice datasets were randomly selected. Five of the
following sentences are used to train the network and two of them which are used for the test. The sentences
in the voice samples are below :
•

Türkiye'nin en küçük ilçesi Eminönü'dür.

•

En fazla yağış alan ilimiz Rize'dir.

•

Gümüş en çok Meksika'da üretilir.

•

Dünyada bilinen en eski destan Gılgamış'tır.

•

Konya Türkiye'nin en uzun karayolu ağına sahiptir.

•

Türkiye'nin en eski şehri Hakkari'dir.

•

Dünyadaki en büyük hayvan mavi balinadır.

•

Havada en fazla bulunan gaz azottur.
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3.1. Preprocessing of Recorded Voice
The silent parts in all voice samples are deleted as a first step. The method is based in two simple audio
features (signal energy and spectral centroid). As long as the feature sequences are extracted, as thresholding
approach is applied on those sequence, in order to detect the speech segments.
Fig.1. shows silence released voice signal and original voice signal.

Fig.1. Speech waveforms

After taking voice sample the next step is to extract the required features from the voice. Mel Frequency
Cepstral Coefficients(MFCC) technique is used to extract features. The steps involved in MFCC are:
•

Framing

•

Windowing

•

Fast Fourier Transform

•

Mel filter

•

Frequency wrapping

•

Discrete cosine transform

First block is taking speech input signal then divide signal into overlapping frames. Speech is not a stationary
signal, .Frame size is typically 10-25m and frame shift is the length of time between successive frames which
is typically, 5-10ms [9].In this work ,the frame size is set to 25m and the frame shift is defined as 10ms.
The second step is windowing .There are different types of windows. In our project we are using hamming
window. the windowing is in order to reduce signal discontinuity at either end of the block[8]. A commonly
used window is the Hamming window. The equation of Hamming window is


 2πn 
w[n] = 0.54 − 0.46 cos
0 ≤ n ≤ L − 1
 L − 1 


Fig.2. Speech signal after framing and windowing
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The input to DFT is Windowed signal x[n]…x[m] ,Output is For each of N discrete frequency bands. A
complex number X[k] representing magnitude and phase of that frequency component in the original signal.
The equation of Discrete Fourier Transform is [7]
N −1

X [k ] = ∑ x[n]

− j2

π
N

kn

(2)

n =0

Standard algorithm for computing DFT is Fast Fourier Transform (FFT) with complexity N*log(N) in
general, value of N is chosen as N=512 or 1024. A 24 ms Hamming-windowed signal and its spectrum as
computed by DFT [5].
A Mel is a unit of pitch. Pairs of sounds perceptually equidistant in pitch are separated by an equal number of
mels. Mel-scale is approximately linear below 1 kHz and logarithmic above 1 kHz. Mel scale is calculated by
following formula [7,9]

f 

Mel ( f ) = 2595 log10 1 +

 700 

(3)

Human hearing is not equally sensitive to all frequency bands it is less sensitive at higher frequencies,
roughly > 1000 Hz. Human perception of frequency is non-linear. As reference for the mel scale, [8] 1000 Hz
is generally said to be 1000 mels.
Mel spaced filter bank is one approach to simulating the subjective spectrum is to use a filter bank, spaced
uniformly on the mel scale where the filter bank has a triangular band pass frequency response, and the
spacing as well as the bandwidth is determined by a constant mel frequency interval. The modified spectrum
of thus consists of the output power of these filters when S is the input. The number of Mel spectrum
coefficients, K, is typically chosen as 20[7].

Fig.2. Mel spaced filter bank (sample from Datasets)

By applying the bank of filters according Mel scale to the spectrum each filter output is the sum of its filtered
spectral components [10]. Fig.2. shows the filter bank(20 filter) of speech in Fig.1. which is silence removed.
The change in the number of filters is how to be influenced in results of the speaker recognition performance,
two different filters are used, 13 and 20.
Then Compute the logarithm of the square magnitude of the output of Mel-filter bank Logarithm compresses
dynamic range of values Human response to signal level is logarithmic humans less sensitive to slight
differences in amplitude at high amplitudes than low amplitudes Makes frequency estimates less sensitive to
slight variations in input (power variation due to speaker’s mouth moving closer to mike) [7,9] .
Convert the log Mel spectrum back to Time domain and at this stage we get MFCC Mel Frequency cepstrum
coefficient.The cepstrum is the spectrum of a spectrum. A spectrum gives you information about the
frequency components of a signal. A cepstrum gives you information about how those frequencies
change.The cepstrum requires Fourier analysis but we’re going from frequency space back to time. So we
actually apply inverse DFT [7,9].
The number of rows of MFCC coefficients consisting of 13 filters and 20 filters is fixed according to each
voice record, the number of columns differs according to the sound length. Two different MFCC coefficients
are formed as a matrix as following Fig.4. As you can see in Fig.4 , the numbers of columns are unstable.
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(a)

(b)

Fig.4. MFCC coefficients a:20x686 b:13x154

3.2. Generating Training and Test Sets
As a result of the processing of the audio signal, very large amounts of data appear. If the voices used are
thought to be composed not only of words, but also of vowels, it becomes difficult to process them. For this
reason, the decrease in latency can be influential in the success of the data for the multi-layered network
because of the time-consuming and noise-containing features in terms of data processing.
In this work, the Principal Component Analysis-PCA and Linda, Buzo, Gray - LBG algorithms were used to
compress and reduce MFCC values.
A possible approach to improve the classification performance of SVM is to operate the classifier in a feature
space in which the classes are inherently separated [11]. This feature space is typically a multi-dimensional
space resulting from transforming the input space via some linear or non-linear transformation. Principal
Component Analysis (PCA) is one such transform.
Steps of Principal Component Analysis:
• N-dimensional data contains NxN-dimensional covariance matrix.
• There are N eigen values of the matrix.
• There are M eigenvectors corresponding to the largest first M eigenvectors.
• The data is reduced to M size from N dimensions by plotting the M self-vectors.
The eigenvalues are the variance of the data where the eigenvector corresponding to that eigenvalue is
projected. Having the greatest variance means that the greatest variance of these eigenvalues is selected and
the process is carried out when it shows the greatest change.
The data that appears when applying PCA on MFCC coefficients is shown in the Fig.5.

(x)

(y)
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Fig.5.Reduced feature matrices after applying PCA

As a result of these processes, the MFCC matrix of 13x154 length is transformed into a 13x1 matrix. The
mfcc matrix consisting of 20 filters is transformed from a 20x686 length to a 20x1 matrix. This resulted in a
single line of data for a single voice record.

4. APPLYING MACHINE LEARNING ALGORITHMS
4.1. Multi-Layer Perceptron
Multi-Layer Perceptron (MLP) is a type of artificial network for applications to problems of supervised
learning such as pattern classification. A feed-forward network has a layered structure. Each layer consists of
units which receive their input from units from a layer directly below and send their output to units in a layer
directly above the unit. There are no connections within a layer. The inputs are fed into the first layer of
hidden units. No processing takes place in input units. The training output values are vectors of length equal
to the number of classes. After training, the network responds to a new pattern[12].
In this study two different MLP networks were used with inputs 13 and 20. Input numbers are determined
according to the number of characteristic coefficients. Outputs are based on the total number of people in the
sound samples. Since we have used two data sets consisting of 30 and 50 people in our work, the outputs are
based on these numbers. The hidden layer numbers were applied with four different values, 10, 20, 30, 40,
and the results were compared at Table II.

Fig.6. Input layer= 13,20 Output layer =30,50 hidden layers=10,20,30,40

4.2. Vector Quantaziation
Vector Quantization is a process of mapping vectors from a large vector space to a finite number of regions in
that space. Each region is called a cluster and can be represented by its center called acodeword. The
collection of all code words is called a codebook. The training material is used to estimate the code book.
Here a speaker-specific VQ codebook is generated for each known speaker by clustering his/her training
acoustic vectors. The codebook is a set of cells in a multi-dimensional space. Each cell defines a small part of
the total space and contains a point centered within the cell, the centroid (Goto et al., 2008). The cepstral
coefficients derived from each frame are regarded as a vector (a point) in the space and thereby belonging to
one of the cells. The vector always belongs to the cell containing the closest located centroid. Hence, a vector
quantizer Q of dimension k and size N is a mapping from a vector in the k dimensional space into one of N
centroids in the space[13].
The steps involved can be summarized as:
Training Phase:
•

Calculate MFCC

•

Execute VQ

•

Find nearest neighbor

3415

Comparison of Machine Learning Algorithms Used for Text Independent Speaker Recognition, Y. Sari
•

Compute centroids and create codebook

Testing Phase:
•

Calculate MFCC

•

Find nearest neighbor

•

Find minimum distance

•

Decision

In this study, after finding MFCC values for five training audio samples taken from each person, a codebook
of 16x16 matrix was created by applying vector quantization algorithm. Afterwards, the MFCC values of the
other two test sound samples taken from the users were found and the decision mechanism was established by
calculating the minimum distance in comparison with the code books.

5. RESULTS
Five sound samples from seven sound samples were used to construct code books. The other two audio
samples of different texts were used for test for the all algorithms.
For the creation of code books, the LBG algorithm developed for VQ was applied to the MFCC coefficients
in general. As the results show, Dataset 1 (VT1) achieved a highest accuracy rate with none error from 60
audio recordings. The same operations were tested for Dataset 2 (VT2) for 50 people. With the increase in the
number of people, the test process took a little longer, but with the vector quantization method, good results
were obtained.

Table I. Percentage of results of the VQ method

Accuracy percentage
Vector Quantaziation
VT1 (30 person)

%100

VT2 (50 person)

%97

Matrices (13x1 and 20x1) generated with PCA from MFCC were trained on the MLP network. Results are
shown in Table II according to the number of intermediate layers used in the network.

Table II. The results of MLP depends on MFCC with PCA.

VT1(60 test samples)

10 layer

20 layer

30 layer

40 layer

13x1 Matrix

63.333

61.66

73.333

81.667

20x1 Matrix

65

86.667

90

93.333

The result of applying the LBG algorithm to the MFCC attribute coefficients is that the resulting codebooks
are 20x16 in size. The artificial neural network was trained by processing with MLP using these code books.
Our test data have examined the results of this process. It is seen that the accuracy rate of the results is
decreasing with testing much faster than the VQ algorithm. All the results are shown in Table III.
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Table III. Comparison of accuracy percentages of methods

Average

Correct samples

Total voice samples

accuracy rate
Classification Methods
VQ

%100

60

60

MLP with PCA

%93.333

56

60

MLP with LBG

%86.667

52

60

VQ

%97

97

100

MLP with PCA

%86

86

100

MLP with LBG

%75

75

100
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Abstract
Nowadays comfort of the passenger and driver of the engine vehicles has relatively obtained impotant. Part of the vehicle
most produced noise and vibration that is engine part. To produce more less noise and vibration, researchs have being fulfilled
on the diesel engines. Therefore, noise and vibration levels of the fuels have being examined. Biodiesel fuel is an alternative,
renewable, environment-friendly and sustainable fuel produced from vegetable and animal products. Four stroke and six cylinder
engine put in head of the first cylinder the sensors were utilized to collect data. From cylinder pressure transducer and
vibrometer data was obtained with a 25.6 kHz sampling frequency. Diesel-biodiesel blends (B20, B50) pure biodiesel (B100) and
petroleum-based diesel fuel (M) were utilized in the experiments carried out 100 Nm at the constant load and 1000 and 1750 rpm
in the engine speeds. it was observed that diesel fuel produces less vibration than other fuels in the experiments. Highest vibration
amplitude has been obtained with B20 fuel. .Coherence analysis was done by using power spectrum density based on FFT.
Amplitude of dominant frequency was formed around 1500 Hz. The results were observed that 0.5-2.5 kHz frequency band was
highly compatible in the coherence analysis.
Key words: biodiesel, coherence, diesel engine, vibration.
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1. GİRİŞ
Günümüzde karayollarındaki artan araç sayısı ve küresel iklim değişikleri nedeniyle çevresel endişeler arttığı
için fosil yakıtların tüketilmesi tartışmalı konuların başında gelmektedir. Dizel yakıtı benzine göre daha fazla
karbon bileşenine sahip fosil bir yakıttır. Dizel yakıtı ile silindir içerisinde yanma gerçekleşirken, yüksek ısı
ürettiği için asit yağmurlarına neden olan NOx ve partikül madde emisyonlarını oluşturmaktadır. Bu kirletici
emisyonları bertaraf edecek ve dizel yakıtına benzer performans gösterecek bir yakıt üretme ihtiyacı ortaya
çıkmıştır [1]. Bunun için yıllardır birçok araştırmalar yapılmaktadır. Birçok araştırmacı farklı bitki ve
hayvansal yağlardan üretilen biyodizel yakıtını içten yanmalı motorlarda test etmişlerdir [2]–[4].
Transesterifikasyon ile bitkisel ve hayvansal yağlardan üretilen yağ asidi esterleri (biyodizel) dizel yakıtına
benzer özelliklere sahiptir. Ancak dizel motoru biyodizel için tasarlanmamış olsa da biyodizel yakıtı
değişiklik olmadan veya çok az bir değişiklik ile kullanılmaktadır. Biyodizel yakıtı ile dizel yakıtı fiziksel ve
kimyasal olarak farklılık göstermesine rağmen biyodizel yakıtı ile olumlu sonuçlar alınmıştır [5]–[7]
İçten yanmalı motorlardaki yanma sürecinin izlenmesi, sıkı emisyon regülasyonları ve düşük yakıt
tüketiminden dolayı önemi gittikçe artmıştır. Yanma sürecini analiz etmek için silindir basıncı verilerinden
faydalanılmaktadır. Tutuşma gecikmesi, yanma başlangıcı, ani basınç artış hızı, maksimum basınç ve ısı
iletim oranı gibi yanma parametreleri silindir basınç verileri kullanılarak belirlenmektedir [8]. Titreşim
sinyalleri kullanılarak içten yanmalı motorların durum izleme ve arıza teşhisi yapılmaktadır. Bundan dolayı
titreşim ölçümü silindir içerisindeki yanma karakteristiklerini belirleme için önemli bilgiler içermektedir [9].
Silindir basıncı ve blok titreşimleri arasında doğrusal bir ilişkinin olduğu saptanmıştır [10].
How ve diğ. hindistan cevizi biyodizeli ile çalışan bir dizel motorunun performans, emisyon ve titreşim
karakteristiklerini incelemişlerdir. En düşük titreşim genlik değeri %13,7 B50 ve 0,86 MPa motor yükünde
elde etmişlerdir [11]. Taghizadeh -Alisaraei ve diğ. bir dizel motorunu servis öncesi ve servis sonrası RMS
yöntemi kullanılarak farklı yakıtların titreşim analizi yapılmıştır. En düşük titreşim genliği B20 ve B40
yakıtlarında elde edilirken en yüksek titreşim genliği B15, B30 ve B50 yakıtlarında elde edilmiştir [12].
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Uludamar ve diğ. bir dizel motorda biyodizel yakıtlarının motor titreşim ve gürültü değerlerini regresyon
analizi ile incelemişlerdir [13]. Chiatti ve diğ. küçük bir motorda atık yağlardan üretilen biyodizel yakıtlarının
vibro-akustik analizleri yapılmıştır. Analizlerde motor hızının artmasıyla gürültü indeksinin de arttığı
gözlenmiştir. B10 yakıtının en yüksek B40 yakıtının en düşük gürültü indeksine sahip olduğu belirlenmiştir
[14].
Bu çalışmada amaç büyük bir dizel motorda farklı yakıtlar kullanılarak yanma ve titreşim karakteristikleri
analiz etmek olmuştur. Bundan dolayı atık yağdan üretilmiş biyodizel ve biyodizel yakıtlarının yanma ve
motor blok titreşimleri arasındaki ilişki incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOD
2.1. Test düzeneği
Kocaeli ilinde bir pastaneden toplanan atık kızartma bitkisel yağlar biyodizel elde etmek için toplanmıştır.
Kocaeli Üniversitesi Alternatif Yakıtlar Araştırma-Geliştirme ve Uygulama Birimi tarafından biyodizel
üretimi gerçekleştirilmiştir. Biyodizel ve dizel yakıtın özellikleri Tablo1.’de verilmiştir. Hidrolik
dinamometre ile motora yükleme yapılmıştır. Tek yönlü (z yönlü dikey) ICP 352C03 1,02 mV/(m/s2)
hassasiyetine sahip ivmeölçer transdüseri kullanılmıştır. İvmeölçer motorun birinci silindir tepesine monte
edilmiştir. Basınç transdüseri (Kistler model 6061-B) birinci silindire yerleştirilmiştir. Basınç transdüseri için
amplifier (Kistler model 5064A1) kullanılmıştır. NETdB12 12 kanala sahip veri toplama cihazı ile titreşim ve
silindir basınç değerleri eşzamanlı olarak alınmıştır. Veriler 25,6 kHz örnekleme yapılarak alınmıştır.
Tablo 1. Atık bitkisel yağdan üretilen biyodizelin özellikleri

Özellikler

Birim

Yoğunluk (15°C)
Vizkozite (40°C)

kg.m-3
mm2.s-1

EN 14214
Biyodizel
889,4
5,0

Parlama noktası
Asit değeri
Isıl değeri
İyot Sayısı
Kükürt İçeriği
Setan sayısı

°C
mg KOH.g-1
kJ.kg-1
g l,100g-1
ppm
--

163
0,15
39576
119,8
6,3
54

Dizel
860-900
3,5 – 5,0
101 min.
0,5 maks.
44800
120 maks.
10 maks
51 min

Ford Cargo model dört zamanlı, altı silindirli, direk püskürtmeli, turbo beslemeli bir dizel motor
kullanılmıştır. Tablo 2’te testlerde kullanılan motorun teknik özellikleri verilmiştir. Motor testleri 100 Nm
sabit yükte ve 1000 ve 1750 d/d motor hızlarında gerçekleştirilmiştir. Hacimsel olarak %20 (B20) ve %50
(B50) oranlarında karıştırılmış dizel-biyodizel karışımları, (B100) saf biyodizel ve dizel yakıtı testlerde
kullanılmıştır. Şekil. 1’de deneylerde kullanılan motor test sisteminin şematik görünüşü verilmiştir. Her bir
test sırasında silindir gaz basıncı ve titreşim sinyali toplanmıştır.
Tablo 2. Test Motorunun Özellikleri
Motor

Püskürtme basıncı
Enjektör delik çapı ve sayısı

6 lt Ford Kargo
Direkt püskürtmeli, doğal
emişli, 4 zamanlı, su soğutmalı
6
104,80 mm
114,90 mm
15,9: 1
Mekanik regülâtörlü sıra tipi
pompa
197 bar
0,3 mm, 4 delikli

Maksimum güç
Maksimum moment
Püskürtme sırası
Rölanti devri

81 kW / 2600 d/d
335 Nm / 1500 d/d
1-5-3-6-2-4
625–675 d/d

Tipi
Silindir sayısı
Silindir çapı
Strok (Kurs)
Sıkıştırma oranı
Püskürtme pompası
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2.2. Spectral analiz
Sinyal işleme 1 saniyelik verilerin ortalaması alınarak yapılmıştır. Periyodik sinyallere karşın, rastgele
sinyaller kesintisiz spektrumlara sahiptirler. Yani, sadece ayrık frekansları değil tüm frekansları içerirler.
Dolayısıyla, her bir frekansın genliğini veya RMS değerini göstermemektedir, bunun yerine yoğunluk türüne
sahip bir sinyal belirlenmektedir. Titreşim sinyali için birim (m/s2)2/Hz ‘dir. Teorik olarak PSD (Sxx)
otokorelasyon içermektedir.

Şekil 1. Test düzeneği

�𝑥𝑥(�) = 𝐹𝐹[�𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝜏𝜏)] =

∞

∫ �𝑥𝑥𝑥𝑥 (𝜏𝜏)�−𝑗𝑗2𝜋𝜋 𝑓𝑓 𝜏𝜏�𝜏𝜏

(1)
Otospektral yoğunluğunda olduğu gibi keyfi bazı sistemler her bir giriş x(t) için bir çıkış x(t) sinyali
üretmektedir. Buna (Sxy) çapraz spektrum yoğunluğu CSD denir.
−∞

∞

(2)

Sxy(f)= F[Rxy (τ)]= ∫ Rxy (τ)e-j2π f τdτ
-∞

Koherens iki farklı sinyalin uyumluluk durumunu incelemektedir. Denklem (1) ve (2) formüllerini
kullanılarak 0-1 arasında genlik oluşur. 1’ e yaklaştıkça sinyaller arasındaki uyumluluk derecesi artmaktadır.
Koherens γ sembolü ile gösterilmektedir.
γ2=

(Sxy)2
(3)

(Sxx)2*(Syy)2

3. BULGULAR VE TATIŞMA
Bu bölümde silidir basınç ve titreşim verilerinin sonuçları incelenmiştir. Verilerin işlenmesinde, bir saniyelik
verilerin (25600 örnek) ortalaması alınarak sinyaller işlenmiştir.

3.1. Silindir basınçları
Şekil.2 de (a) ve (b) 1000 d/d ile motor çalışırken krank açısına bağlı olarak farklı yakıtların silindir basınç ve
silindir basınç artış oranları verilmiştir. Motor yükü 100 Nm sabit iken alınan veriler maksimum basınçlar
arasında oldukça farklılıklar görülmüştür. Fosil dizel yakıtının (B0) silindir basıncı diğer biyodizel ve
biyodizel karışımlarına göre daha yüksek değere sahiptir. Dizel yakıtı daha geç yanmaya başlamıştır.
Biyodizel yakıtının setan sayısının daha yüksek olması bu durumum en önemli sebeplerinden biridir. Silindir
maksimum basınçlar 1000 d/d’de ÜÖN’dan sonra B20 5,92 MPa 6o KA, B50 6,13 MPa 6oKA, B100 6,12
MPa 5,75o KA, B0 6,43 MPa 7,5o KA olarak belirlenmiştir. Biyodizel yakıtları oksijen ile zengindir. Bundan
dolayı biyodizel ve biyodizel karışımları dizel yakıtına göre daha hızlı yanmaktadır. Ani yanma hızının artışı
silindir basınç artış hızını da arttırmaktadır. Şekil.2 (b) de görüldüğü gibi dizel yakıtının silindir basınç artış
oranı biyodizel içeren yakıtlara kıyasla daha az oluşmuştur. En yüksek basınç artış oranı B20 yakıtı ile elde
edilmiştir. Düşük devirde B100 en erken yanmaya başlayan yakıt olmuştur.
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Figure 2. 1000 d/d'de (a) silindir basınçlarının ve (b) silindir basınç artış oranlarının karşılaştırılması

Motor yükü sabit ve devir arttırıldığında silindir basınç değerleri düştüğü görülmüştür. Bunun nedeni yanma
süresi, tutuşma gecikmesi gibi yanma parametrelerinin oluşum süreçlerinin daha hızlı gerçekleşmesidir. Bu
durumda yanma gerçekleşirken motor daha fazla yüklenmediği için yanma basıncında bir düşme meydana
gelir. Şekilde 2 (a) ‘da 1750 d/d iken farklı yakıtların silindir basınç verileri verilmiştir. Silindir maksimum
basınçlar 1000 d/d’de ÜÖN’dan sonra B20 6,17 MPa 8o KA, B50 6,0 MPa 8o KA, B100 6,24 MPa 6o KA, B0
6,09 MPa 8,25o KA olarak belirlenmiştir. Yakıtların yanma başlangıçları kıyaslandığında, B100 yakıtının
diğer yakıtlara göre oldukça erken yanmaya başladığı görülmüştür. Silindir yanma basıncı en fazla B100
yakıtında meydana gelmiştir. Bunun nedeni B100 yakıtının ısıl değerinin düşük olması ve aynı yükü
karşılayabilmesi için B100 daha fazla silindir içerisine gönderilmesi ihtiyacı oluşmuş olabilir. Şekil.2 (b)’ de
farklı yakıtların silindir basınç artış oranlarının karşılaştırılması yapılmıştır. Bu koşulda diğer yakıtlara
kıyasla B20 yakıtının daha fazla basınç artış oranına sahip olduğu görülmüştür. Biyodizel ve biyodizel
karışımları dizel yakıtından erken yanmaya başlamasına rağmen basınç artışlar dizel yakıtından daha sonra
oluşmuştur.

Figure 3. 1750 d/d'de (a) silindir basınçlarının ve (b) silindir basınç artış oranlarının karşılaştırılması

3.2. Motor bloğu titreşimleri
Yanma ve mekanik etkiler motor bloğu titreşimlerinin en önemli kaynaklarıdır. Piston çarpması mekanik
etkilerin başında gelmektedir. Yanma ile ilgili çalışmalarda piston çarpması etkisinin azaltılması için titreşim
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sensörünün yerleştirildiği bölge önemlidir. Piston çarpmasının etkisini azalmak için titreşim sensörünün
silindir kapağı üzerine yerleştirilmesi gerekmektedir [15]. Bu çalışmada titreşim sensörü birinci silindir
kafasına yerleştirilerek veriler alınmıştır. Şekil.4’de 1000 d/d motor hızında farklı yakıtların krank açısına
bağlı olarak motor blok titreşim değerleri kıyaslanmıştır. B20 yakıtı diğer yakıtlara göre daha fazla titreşim
ürettiği görülmüştür. B20 yakıtı ÜÖN’dan sonra 1,75o KA açısı ile 325,9 m/s2 genliğinde maksimum titreşim
değeri belirlenmiştir.

Figure 4. 1000 d/d da farklı yakıtların motor bloğu titreşimleri

Motor devri arttıkça motor bloğu titreşimleri daha fazla titreşim genliklerine maruz kalmıştır. Mekanik
titreşim genliklerinin artarken yükün düşük olması motoru oldukça sarsıntılı hale getirdiği anlaşılmıştır.
Şekil.5 ‘te 1750 d/d motor hızında farklı yakıtların motor blok titreşimlerinin kıyaslanması yapılmıştır.
Görüldüğü şekilde gibi B20 yakıtı diğer yakırlara nazaran daha yüksek titreşim genliğine sahiptir. B20 yakıtı
7.5o KA açısında 636,5 m/s2 titreşim genliğine sahiptir.

Figure 5. 1750 d/d da farklı yakıtların motor bloğu titreşimleri

Koherens analizi sistemin sensörlere verdiği tepkilerin hangi frekans aralığında ve ne kadar uyumlu olduğunu
incelemektedir. 0-1 arasında genlik değerlerde 1 yaklaştıkça sinyallerin uyumluluk oranının %100 ’e yakın
olduğunu göstermektedir. Deneyde kullandığımız motor ağır iş makinası motoru olduğu için yanma odası
oldukça yüksek frekanslara maruz kalmıştır. Dört zamanın oluşumunu 0,5-2 kHz frekans bandında ve yanma
olaylarının daha yüksek 7 kHz ve üzeri frekanslarda oluşmuş olabilir [16]. Bu frekanslar oldukça yüksek
uyum göstermektedir. Motor titreşimlerine 0,5-2 kHz ve 7 kHz frekans bandları büyük katkı sağladığı
gözlenmiştir.

Figure 6.1000 d/d'de koherens analiz grafiği
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Figure 7. 1750 d/d’de Koherens analiz grafiği

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada bir pastaneden alınan atık yağlardan üretilen biyodizel yakıtının dizel yakıtı ile yanma ve
titreşim karakteristikleri karşılaştırılmıştır. Yanma ve titreşim sonuçlarında farklılıklar tespit edilmiştir. En
önemli tespit dizel yakıtının biyodizel yakıtına göre daha az titreşim ürettiği olmuştur. Düşük devirde dizel
yanma basıncı fazla iken yüksek devirde biyodizel ve biyodizel karışımlarının yanma basıncı daha fazla
çıktığı belirlenmiştir. Basınç artış oranlarında en yüksek değer B20 yakıtında görülmüştür. Bu durum titreşim
oluşumunu daha da arttırmıştır. En yüksek titreşim genlik değeri B20 yakıtında elde edilmiştir. Koherens
analizi yapılarak verilerin uyumluluk derecelerine bakılmıştır. Veriler 0,5-2 kHz ve 7 kHz frekans bandları
arasında oldukça uyumlu oldukları gözlenmiştir. Koherens analizinde de görüldüğü gibi motor titreşimlerine
en fazla etkiyi 0,5-2 kHz ve 7 kHz frekans bandları sağlamıştır.
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