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Abstract
In the last decades, the usage of geopolymer materials in production of concrete has attracted attention
due to its several benefits that it brings via, waste utilization, reduction in environmental pollution and
production cost caused by cement production. As a result of this situation, the usage of geopolymer
materials in concrete production has been extensively investigated. In these studies, fly ash, granulated
blast furnace slag as a geopolymer material has a high level of popularity. There are also a number of
studies using nano and polymer additives that improve the mechanical and physical properties of
geopolymer concrete. This study aimed to review the effect of addition of nano particles and polymer
additives on the geopolymer concrete. Because nano technology has an significant role in the field of
construction industries, there are many studies in the literature related to addition of nano particles in
geopolymer concrete such as using of nano particles at different rates, different mixing methods of nano
particles, and using different nano particle types in geopolymer concrete. In the light of the information
obtained from these studies, it was observed that nano additive rates that should be used for the highest
compressive strength changed with the change of the using nano additive types such as nano SiO2 and
nano TiO2. It was also indicated that the different mixing methods of nano particles have a considerable
effect on compressive strength values. Furthermore, while polymer additions increases the compressive
strength values and prolongs the setting times of geopolymer concrete samples.
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1. GİRİŞ
Çağdaş beton endüstrisi, temel bağlayıcı malzeme olarak geleneksel Portland çimentosuna dayanmaktadır.
Fakat Geleneksel portland çimentosunun üretimi veya kullanımı aşağıdaki gibi sorunları beraberinde
getirmektedir: a)Üretilen betonun agresif ortamda hayatta kalma kabiliyetinin sınırlı olması, b)Üretim
aşamasında kireç taşının yakılması ve fosil yakıtın yanması üzerine CO2 emisyonu ile çevreye bulaşması
ayrıca üretim yakıt tüketimine de neden olması, c)Özellikle petrol ithal eden ülkelerde karşılaşılan yüksek
üretim maliyeti Mevcut durumda, geleneksel portland çimentosu, yıllık 4 milyar ton üretim kapasitesi ve
%4’lük büyüme oranıyla dünyanın dört bir yanında önde gelen bir yapı malzemesidir [2]. Geleneksel
Portland çimentosuna olan talebin dünya çapında artışı nedeniyle, çimento üretimi yakın gelecekte salınan ve
çevre kirliliğine neden olacak antropojenik karbondioksit salınımının yaklaşık %10’unu oluşturması
beklenmektedir. Son zamanlardaki çalışmalar direkt olarak çimentoya alternatif bir malzeme bulmaya,
çimentonun üretim prosedürlerini değiştirmeye ve elde edilen çimento ürününe çeşitli katkılar eklemeye
yönlenmiştir.
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2. GEOPOLİMER BETON
Geopolimer beton, alüminosilikatlar bakımından zengin olan maddelerin alkali aktivasyon metoduyla üretilen
yeni bir yapı malzemesidir. Geopolimerler, uçucu kül, cüruf ve metakaolin gibi inorganik malzemelerin
sodyum silikat, potasyum silikat, sodyum hidroksit ve sodyum hidroksit gibi çözeltiler ile yaptığı karışımların
aktivasyonundan elde edilen düşük sıcaklıkla üretilen malzemelerdir. Elde edilen bu ürünler yüksek
performanslı kullanımı, çevre dostu olması nedeniyle üst düzeyde bir popüleriteye sahiptir.
Silikat ve alümin bakımından zengin olan puzolanik malzemeler, alkali çözeltilerle reaksiyona girerek,
agregayı bağlayan mükemmel derecede sertleştirilmiş bir materyal olan alüminosilikat jellerini oluşturarak
geopolimeri meydana getirir. Geopolimer prosesi bir sinterleme veya erime değil, polimerizasyon sürecidir.
Geopolimerler, Si-Al-Mg-Ca-P-K-Na gibi mineral molekülleri içeren monomerler arasındaki
polikondenzasyon sonucu olan özellikle kovalent kompleks polimer zincirlerinin oluşumundan meydana
gelir.
Çimentoya alternatif olarak kullanılan geopolimerler, çimento üretiminden kaynaklı CO 2 emisyonlarını %80
oranında azaltmaktadır. Bu olumlu etkinin yanı sıra, depolanması, taşınması ve yok edilmesi çok büyük bir
sorun teşkil eden uçucu kül, yüksek fırın cürufu gibi endüstriyel yan atıkların kullanılarak verimli tarım
arazilerin korunması da geopolimerlerin sahip olduğu avantajlardan birisidir [2].
Ayrıca geopolimerler;
Hammadde kaynaklarının bol olması
-

Basit hazırlama yöntemi

-

Hacim kararlılığı

-

Kısa sürede dayanım kazanımı

-

Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık gibi olumlu özelliklere sahiptir.

İlk kez 1979’da Fransız bilim adamı Joseph Davidovits tarafından üzerine araştırmalar yapılan geopolimerler,
tüm bu olumlu özellikleri sayesinde yıllar geçtikçe bilim adamları tarafından daha çok araştırılmaya başlandı
[4].

Şekil 1. Geopolimer Malzemelerin Literatürdeki Tarihçesi

3. NANO KATKILI GEOPOLİMER BETON
Geopolimer betonlarda kullanılan nano katkılar ile ilgili literatürde farklı nano katkılar, aynı tür nano
katkıların oranlarının değiştirilmesi veya aynı tür nano katkıların karışım metodlarının değiştirilmesi gibi
farklı parametrelerden yola çıkılarak çok sayıda çalışma mevcuttur. Tüm bu çalışmaların ortak bir sonucu
olarak; nano ilavesinin geopolimer betonların fiziksel ve mekanik özelliklerini iyileştirdiği söylenebilir [3, 69].

3.1. Literatür Örnekleri
Deb vd. (2015) yaptıkları çalışmada uçucu kül esaslı geopolimer bağlayıcılara %0 ve %3 aralığında değişen
oranlarda nano silika eklenmesinin etkilerini araştırmışlardır. Nano silika oranı bağlayıcı miktarının %3’ü ile
sınırlandırılmıştır. Basınç dayanımı ve SEM görüntüleri sonuçları ile birlikte, dayanım artışının ve mikro
yapının nano-silika ilavesi ile matrisin yoğunlaştırılmasından kaynaklandığı belirtilmiştir [6].
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Şekil 2. Nano silis ilave edilmiş uçucu kül bazlı geopolimer bağlayıcıların basınç dayanımı değerleri

Şekil 2’den görüleceği gibi 7, 14 ve 28. günlerdeki basınç dayanımlarının, tüm nano katkılı karışımlarda,
kontrol karışımlarına göre önemli derecede arttığı açıktır.Ayrıca nano silis ilavesinin %2’ye kadar artışı,
basınç dayanımında büyük artışa neden olmuştur. Fakat nano silis oranının%2’den yukarı çıkması basınç
dayanımını düşürmüştür. Bunun nedeni, yüksek yüzey alanı nedeniyle % 2 nano-silis içeriğinin reaksiyon için
yeterli olmasıdır. %2’yi aşan nano silis ilavesi, reaksiyona girmeyerek dayanıma katkı sağlamadı [3].
Naskar vd. (2016) yaptıkları çalışmada uçucu kül esaslı geopolimer betonlara nano silis, Karbon nano tüpü ve
titanyum dioksit olmak üzere 3 farklı nano materyallerini farklı yüzdelerde kullanmışlardır. Sonuçlar; % 1
titanyum dioksit içeren geopolimer betonun basınç dayanımı açısından kayda değer bir gelişme gösterdiğini
ve üç farklı durumda da pH’ın yaklaşık olarak aynı kaldığını ortaya çıkarmıştır [7].

Şekil 3. Geopolimer betonlarda kullanılan çeşitli tip nano katkıların basınç dayanımına etkisi

% 0.75 nano silika eklenmesiyle jeopolimer betonun 7 günde basınç direncinin neredeyse% 80'ini sağladığı
fakat 28 günde dayanımın azaldığı görülürken,% 3 ve % 6 nanosilika ilavesi, 7 ve 28 günlerde tatmin edici
bir şekilde dayanım sağlamadı. Aynı şekilde % 0.02 karbon nanotüp katkısı da basınç dayanımını düşürdü
[4]. Hem 7 hem de 28 günlük basınç dayanımlarına bakıldığında, en yüksek basınç dayanımı değerleri % 1
titanyum dioksit ilaveli geopolimer betonda elde edilmiştir.
Assaedi vd. (2016) bu çalışmada; nano-kil trombositlerin uçucu kül esaslı geopolimer betonların mekanik ve
termal özelliklerine etkisini incelemişlerdir. Nano-kil trombositleri bağlayıcı ağırlığının %1,2 ve 3
oranlarında eklenmiştir. Sonuçlar, nano-kil eklenmesiyle birlikte nano kompozitlerin mekanik özelliklerinin
geliştirildiğini göstermektedir. Elde edilen mikro yapısal analiz sonuçları, nano kilin sadece mikro yapıyı
iyileştirmek için dolgu maddesi olarak değil, aynı zamanda geopolimerik reaksiyonu kolaylaştırmak için bir
aktivatör olarak davrandığını göstermektedir [9].
3

3429

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

Şekil 4. a) Geopolimer betonların eğilme mukavemetleri ve eğilme modülleri,
b) Geopolimer betonların basınç mukavemetleri

Yukarıda verilen iki şekilde de görüleceği gibi; ağırlıkça% 2 orannda nano kil ilavesinin, en yüksek eğilme ve
basınç dayanımlarını sergilediği görülmektedir. Bununla birlikte, bu orandan daha fazla nano-kil ilavesinin,
aglomerasyon ve zayıf dispersiyon olaylarına neden olduğu ve bu nedenle mekanik özelliklerde hiçbir artış
gözlenmediğini, sadece porozitede artışa neden olduğu gözlenmiştir.

Şekil 5. Yüksek sıcaklıklara maruz kalmış geopolimer nano kompozitlerdeki ağırlık değişimi

Diğer yandan, geopolimer nano-kompozitler katkısız geopolimerden daha iyi termal kararlılık sergilemiştir.
Sıcaklık- ağırlık kaybı şeklinden de görüleceği gibi termal kararlılığı en yüksek olan numune %2 oranında
nano kil katkılı geopolimer betondur.
Duan vd. (2016) yaptıkları çalışmada, nano-TiO 2 ilavesinin akışkan yataklı uçucu kül temelli geopolimerin
özelliklerine etkilerini araştırmayı amaçlamıştır. Basınç mukavemeti, kuruma büzülmesi, karbonatlaşma ve
mikro yapı incelenmiştir. Geopolimer numuneler sodyum silikat ve sodyum hidroksit çözeltilerinin alkali
aktivasyonu ile hazırlanmış ve mikrodalga radyasyon ortamında artı ısı kür periyodu ile sertleştirilmiştir [8].
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Şekil 6. Nano Ti0 2 katkısının basınç dayanımına etkisi

Basınç dayanımı- kür süresi eğrisine bakıldığında; tüm günler için, artan TiO 2 oranının, geopolimer betonun
basınç dayanımını arttırdığı görülmektedir. Katkısız numunler ilk gün hariç geri kalan tüm yaşlarda en düşük
dayanıma sahip olmuştur [8].

Şekil 7. a) Geopolimer hamurların büzülme özelliğine nano TiO 2 katkısının etkisi,
b) Hızlandırılmış karbonatlaşma testi sonucunda oluşan karbonatlaşma derinliği

Nano-TiO 2 parçacıklarının bir araya getirilmesi karbonatlaşma direncini arttırırak karbonatlaşma derinliğini
ve geopolimerin kuruma büzülmesini azaltmıştır. Her iki deney sonucuna bakılarak, en iyi sonuçların %5
nano TiO2 ilavesi kullanılarak üretilen geopolimer betona ait olduğu ve en kötü değerlerin referans
numunelerine ait olduğu saptanmıştır [8].
Assaedi vd. (2016) % 0,5-1-2 ve 3 oranlarında nano silikanın karıştırılma metotlarının geopolimer
kompozitlerin fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisini incelemişlerdir. Karşılaştırma, nano silisin klasik
mekanik kuru karışım ile uçucu kül ve alkali çözeltilerdeki nano silisin ıslak karışımı ile yapılmıştır.
Sonuçlar, genellikle nano silis ilavesinin mikro yapıyı geliştirdiğini ve geopolimer nano kompozitlerin eğilme
ve basınç dayanımlarını arttırdığını göstermektedir. Bununla birlikte, kuru karışım yöntemi kullanılarak
hazırlanan numuneler, yaş karışım örnekleri ile karşılaştırıldığında daha iyi fiziksel ve mekanik özellikler
sergilemektedir. [9]

5
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Şekil 8. Geopolimer numunelerin katkısız, kuru ve ıslak karışım metoduna göre hazırlanma süreci

Şekil 9. Geopolimer nano kompozit numunelerin yoğunluk, boşluk oranı ve su emme değerleri

Şekil 9’da görüleceği gibi, nano silis ilavesinin, kontrol geopolimer hamuruna kıyasla tüm geopolimer nano
kompozitlerin gözenekliliğini ve su emilimini azalttığı gözlenmiştir.

Şekil 10. a) Nano silis ilavesinin eğilme dayanımına etkisi,
b) Nano silis ilavesinin basınç dayanımına etkisi

Genel olarak, nano silisin geopolimer matrislerine dahil edilmesi, iki karışım yaklaşımında geopolimer nano
kompozitlerin eğilme ve basınç dayanımlarında dikkate değer bir artış sağlamıştır. Eğilme ve Basınç
dayanımı grafiklerinden görüleceği üzere; hem kuru hem de ıslak karışımlarda artan nano silis oranı, eğilme
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ve basınç dayanımı değerlerini düşürtmüştür. Bu durumun her iki farklı yöntemdeki nedeni de farklıdır.Kuru
karışımda artan nano ilavesi ile dayanımın düşüş sebebi; geopolimer matrislerdeki artan nano silis oranının
nispeten zayıf dağılımı ve topak oluşumudur ve bu da mikro gözenekler biçiminde zayıf bölgeler
oluşturur.Islak karışımda artan nano ilavesi ile dayanımın düşüş sebebi; sistemde çözünmüş aşırı miktardaki
silisyumdan kaynaklanıyor ve bu da, alüminyum iyonlarını (Al3+) tamamen çözüp, reaksiyona girmemiş
uçucu külün kalmasına neden olan yetersiz bir OH- iyonlarına neden oluyor.
4. POLIMER KATKILI GEOPOLİMER BETON
Betonların mekanik özelliklerini iyileştirmek için kullanılan başlıca polimer malzemeler; Sterin Bütadien
Lateks, Akrilit, Vinil Asetat ve Epoksidir. Bu malzemeler içerisinde en iyi sonuçları veren madde Akrilit
olmasına rağmen Lateks kullanımına ilişkin örnek çalışmadan bahsedilecektir.Lateks; Çok küçük boyutlu
kollodial yapıdaki polimer küreciklerinin suda stabilize edilmiş süspansiyonudur. Kauçuk bitkisinin süt
görünümüne sahip öz suyu olan Lateks, betonlarda sıklıkla kullanılan polimer katkılarından biri olmasına
rağmen geopolimer betonlarda aynı durum söz konusu değildir.

4.1. Literatür Örneği
Lee vd. (2016)yaptıkları çalışmada stiren-bütadien (SB) lateksi kullanılarak üretilen geopolimer harçların
mekanik ve fiziksel özelliklerini araştırmışlardır. Sonuçlar geolimer matrisinin güçlendirilmiş bağ
etkileşimlerinden dolayı SB lateks ilavesi % 0'dan% 10'a yükseldiğinde eğilme mukavemetinin % 50
oranında geliştirildiğini göstermiştir [10].

Şekil 11. Artan lateks katkı oranının priz süresi üzerindeki etkisi

SB lateks ilaveleri ile priz süresini geciktirme olgusu aşağıdaki sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir:
1- SB lateksinin eklenmesi, jeopolimer matrisindeki pH'ı düşürecek ve böylece polimerizasyon işlemini
kimyasal olarak geciktirecektir.
2-Karıştırma işlemi sırasında uçucu kül veya cüruf parçacıklarının yüzeyini SB lateks kaplayacak, parçacıklar
ve alkali aktivatör arasındaki reaksiyonu fiziksel olarak bozabilecektir [10].

Şekil 12. a) Artan SB Lateks oranının basınç dayanımına etkisi,

7
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b) Katkısız ve polimer katkılı geopolimer betonların bağ kuvvetleri

Şekilde artan SB lateks oranının, geopolimer harçlar üzerindeki basınç ve ağilme dayanımına etkisi
verilmiştir. Şekilden görüleceği gibi; SB lateks oranının artması basınç dayanımını azaltmaktadır. Bunun
nedeni; SB Lateks katkısının başlangıçta pH değeri 14.5 olan geopolimer matris içerisindeki alkali
aktivatörün pH değerini 10 mertebesine düşürmesidir. İndirgenen bu pH değeri, reaksiyon oluşumunu
engelleyerek basınç dayanımını azaltmıştır.
Şekil 12.b.’den görüleceği gibi bu sonuçlardan epoksi kullanımının, geopolimer harcın bağ kuvvetinin
arttırılmasında oldukça etkili gibi görünmektedir.Ek olarak, SB lateksin geopolimer harca eklenmesi, eğilme
dayanımını arttırdığı gibi malzemenin bağ kuvvetinde de artışa yol açtığı gözlenmiştir.

5. SONUÇLAR
1) Nano silis ilavesinin %2 oranında kullanılması özellikle basınç dayanımında çok önemli artışlara yol
açmıştır. %2’ nin üzerinde kullanılan nano silis katkısı reaksiyona girmeyerek dayanım artışında rol
oynamamıştır.
2) %2 oranında nano kil ilevesi en yüksek basınç dayanım değerlerini beraberinde getirmiştir. bu orandan
daha fazla nano-kil ilavesinin, aglomerasyon ve zayıf dispersiyon olaylarına neden olduğu ve bu nedenle
mekanik dayanımlarda hiçbir artış gözlenmediğini, sadece porozitede artışa neden olduğu gözlenmiştir.
3) Uçucu kül kullanılarak üretilen geopolimer betonlara basınç dayanımını ve karbonatlaşma direnci
açısından bakıldığında %5 oranında kullalılan nano TiO 2 katkısının en iyi sonucu verdiği
gözlenmiştir.
4) Nano silica katkısının karıştırılma metodlarına bakılmış ve kuru karışım yöntemi kullanılarak
üretilen numunelerin, ıslak karışım yöntemi kullanılarak üretilen numunelerden daha iyi fiziksel ve
mekanik özelliklere sahip olduğu gözlenmiştir.
5)Polimer katkı olarak kullanılan SB lateks katkısının % 0'dan% 10'a yükselmesi, eğilme
mukavemetinin % 50 oranında artışına neden olurken, matrisin pH derecesini 14.5 den 10
mertebesine düşürmesi ile basınç dayanımını düşürmüştür.
6) Epoksi kullanımının , geopolimer harcın bağ kuvvetinin arttırılmasında oldukça etkili olduğu
görülmüştür.
7) Artan polimer lateks katkısı, pH derecesini düşürerek polimerizasyon işlemini yavaşlatatmış ve
priz süresinde gecikmeye neden olmuştur.
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Abstract
Energy production and usage is also getting a more sensitive issue depending on the increasing need for
energy. In the 20th century, consumption of fossil resources which are used for energy production has
increased with the rapid growth of industry. It is understood that the sustainability of these resources and
the harm to the environment by the greenhouse gases become a major problem especially in the last
quarter of this century. Thus, the tendency through renewable energy sources has increased in line with
fast-developing technology.
In this study, the design and feasibility of a rooftop solar power plant which is used for industry are
aimed in line with the rapid increase in the use of renewable energy at the present time, the expansion of
application areas and the rise of efficiency in energy production. In this context, the relevant data
belonging to a factory located in Istanbul has been obtained and the prices of the related equipment to be
used have been determined by making the necessary field examinations. Thus, in this study where the
design and feasibility studies are completed, it is shown that the financial return of the use of solar energy
for industry rises day by day. In addition, a radical perception that protects the environment can be
acquired for industry in case necessary studies and investments have been held in Turkey with its high
solar energy potential through the increase in the use of renewable energy in industry all over the world.
Keywords: Efficiency, energy, feasibility, plant, power, renewable, resources, solar.

1. INTRODUCTION
As the population of the world grows rapidly, technology advancement increases at an accelerating rate.
Since the industrial revolution, the improving state of welfare has been become even more important
worldwide issue. Therefore, the demand for energy increases day by day in this direction and the
consciousness of energy consumption as well as the increase in energy production is becoming a more
sensitive issue. Energy production and consumption are in constant interaction with each other. While the
development of technology affects human life, the developing human life also affects the technology [1].
In the 20th century, global dependency on fossil fuel resources has strikingly increased to meet the energy
demand. Especially after the energy crisis experienced in the 70s, it is understood that the available resources
will be run out and the damage to the environment may have serious consequences in the coming years [2]. In
this context, government authorities and energy companies emphasize that energy consumption must be
reduced and the tendency towards alternative energy sources such as the solar and biomass should be
increased [3].
In the Fig.1, it is given that the graph of the changes in the use of energy resources from 1965 until the
present day and the envisaged changes in the period up to 2035. According to this graph, the utilization rate
of renewable energy has increased significantly, especially from 2005 while the utilization rate of oil and coal
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in primary energy has declined despite increased energy demand. Besides, it is envisaged that renewable
energy will be used more for hydro and nuclear energy in 2035.

Fig.1. Change of Primary Energy Consumption [4].

The efficiency in PV systems have also increased considerably due to significant cost reductions in
photovoltaic (PV) systems, applicability to localized areas, improved development of solar cell structures, and
more effective use of solar radiation (concentrating, etc.). Therefore, solar energy which has the largest
energy source has become one of the most important competitors against the fossil-based energy production
[5]. Accordingly, the use of PV systems with consistently better results from feasibility studies is becoming
more widespread and the areas of use are getting expanded. Nowadays, a wide range of PV systems are used
ranging from energy demands of local regions or settlements to high power generation [6]. As a result, the use
of solar energy in the industry where energy management has become one of the most important issues is
becoming more popular every day.
In this study, a rooftop solar power plant design and feasibility study is aimed to demonstrate that the use of
rooftop solar power plants in factories provides support for the energy needs of factories without any need for
an additional space and the economic gain as well as positive contribution to the environment.

2. ENERGY PRODUCTION AND USAGE METHODS WITH PV SYSTEMS
Solar photovoltaic panels are made up of some connected solar cells together which consists semi-conductor
material generally two layers of silicon, one positively charged and one negatively charged. Energy
production by PV systems occurs as photons from sunlight cause the electrons in the PV cell structure to
leave from the layers [7]. This is called photoelectric power generation. In addition to solar radiation that
linearly affects electricity generation, the low ambient temperature also has a positive effect on system
performance. Another factor is that the increase in shading affects energy generation negatively due to failure
of PV cells.
When considering the use of photovoltaic systems in solar energy, in addition to other PV applications,
building-integrated PV systems which are easy to implement and can be installed at small power have an
important place in the energy market [8]. Building-integrated PV systems can be used as connected to the grid
(on-grid) or independent of the grid (off-grid). For the off-grid PV systems, a storage system is required in
order to use the generated electricity directly through the storage system or to use the stored energy even
when the sunlight cannot be used. In PV systems connected to the grid, although there is no need for a storage
system, it is necessary to use a special type inverter which is called solar inverter in order to provide
synchronization to the grid and prevent harmonic distortion.

3. ROOFTOP SOLAR POWER PLANT DESIGN FOR INDUSTRIAL USE
In this study, for the implementation of a 1 MW rooftop solar power plant within the unlicensed electricity
generation in a factory located in Esenyurt region of Istanbul, some necessary information about the system
which is held currently to meet the energy needs of the plant is as follows:
•

There is a cogeneration system with a total installed power of 11 MW. There are 2 generators at 2.5
MW power and 3 generators at 2 MW power in this system. These generators also integrated with
the grid.
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•

The electricity which is generated from the cogeneration and received from the utility grid is
transmitted to the main bus via 10 kV and the electrical load value of the plant in a day reaches max
8 MW.

3.1. Building and Roof Analysis
As a result of the field investigations, the roof of the assembly building located in the factory has appropriate
and sufficient space for the installation of the PV panels. In addition, there is sufficient space for electrical
panels and other equipment related to the area where the transformers are located and the electrical
infrastructure of the building is also suitable for the utilization of power which is generated from the solar
power plant. Consequently, it has been determined that the most suitable building to apply the 1 MW rooftop
solar power plant is the assembly building.

Table 1. Global radiation in Esenyurt region
Table 1. shows the solar radiation values of the location where the plant is located for the calculation of the
energy to be produced by the plant and the feasibility study. The relevant data is obtained by sharing of an
engineering procurement and construction (EPC) company which made a project for the factory in previous
years and by using a PV system design and analysis program which is “PVsyst” [9, 10].

3.2. Power Calculation and Selection of PV Panels
In this study, polycrystalline PV panels are preferred for the selection of PV panels to be used in the power
plant due to their lower cost and easier supply than monocrystalline PV panels. In addition to the panel
structure, determination of the PV panel power is an important consideration in terms of cost and efficiency
of the system. Therefore, the optimal PV panel power is determined by comparing the use cases of three PV
panels at different powers. For this comparison, the total produced energy by the plant is calculated for each
cases of each three different powers of the PV panels considering the surface area of a panel “a”, power of a
panel “p”, the total amount of radiation per m2 annually “i”, the total installed capacity of the plant “c” and
the module efficiency of the panel “e”.

G = a×i

(3.1)

X =c× p

(3.2)

P = G× X ×e

(3.3)

At this point, the total annual solar radiation which falls on PV panel surface “G” and the total amount of PV
panels to be used in the plant “X” are calculated by using the formulas (3.1) and (3.2). The produced energy
in a year “P” is calculated by the formula (3.3) after G and X are found. The values shown in Table 3. are
obtained as a result of the calculations according to the characteristics of PV panels under test conditions
given in Table 2. [11, 12]. (Test conditions: Irradiance: 1000 W/m2, Module Temperature 25 °C, AM: 1,5)
Panel Power
[Watt]

Panel Dimensions
[mm]

Maximum Power
Voltage (Vmp) [V]

Maximum Power
Current (Imp) [A]

Module
Efficiency [%]

250

1001x1665x35

30,5

8,2

15

270

1001x1665x35

30,7

8,8

16,2
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280

988x1648x35

32,05

8,74

17,21

Table 2. Characteristics of PV panels under test conditions
Panel Power [Watt]
G [kWh/year]
X
P [kWh/year]

250

270

280

2.474,998

2.474,998

2.417,913

4.000

3.704

3.572

1.484.998,800

1.485.117,600

1.486.390,518

Table 3. Total produced energies by three different PV panels
As a result of the comparison which is shown in Table 3., it is understood that the use of 280W solar panel
would be more appropriate because of some advantages. For instance for PV panels require less space and the
other equipment such as cables, electric panels, connectors etc. are needed in less numbers although there is
little difference when the produced energies are compared.

3.3. Placement of Solar Panels on the Roof
The total area is 28.280 m2 on the roof of the assembly building and two low voltage transformers exist in the
current electricity structure.

Fig.2. Placement of PV Panels on the Roof
The placement of the PV panels on the roof which is shown in Fig.2. is completed by using AutoCAD [13].
The total amount of solar panels is 212 pieces placed as 20x10+12 in Area-1, 800 pieces in two blocks where
each block has 400 pieces placed as 20x20 in Area-2, 1280 pieces in two blocks where each block has 640
pieces placed as 20x32 in both Area-3 and Area-4. Some important aspects of the placement are given below.
•

PV panels are placed with the angle 150 to the southerly direction due to the structural dynamics
and the status of the roof according to the roof inspection [9].

•

It is assumed that the construction to be used for the placement of the PV panels increases the
length of the panels by r = 0,15 meters from each of the lower and upper limits. In this case, the
projection of a solar panel on the floor “R” can be calculated by using the expression (3.4) taking
into account the height of a solar panel h = 1,648 meters and the angle of a solar panel α = 15° . As
a result, R = 1,88 meters is found.

R = [h + (2 × r )]× cos α meters

(3.4)

In this case, the bottom edge of the construction is selected as reference point. Thus, solar panels are
placed with 3 meters range according to their reference points. It is ensured that the panes do not
cause shading on each other and appropriate space is also provided for the passage of the staff.
•

The corridors where the transformers are located have 5 meters width and a certain height.
Therefore, the solar panels are placed with at least 4 meters range from these corridors in order to
avoid that the corridors cause shading on the panels.

3439

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
Based on these criteria, the shading analysis are obtained by using PVsyst simulator according to the solstice
in 2016. As a result of the analysis, there is no shading loss in both winter and summer solstices. Thus, the
placement of the solar panels is suitable in terms of shading loss [10].

3.4. Power Calculation and Selection of Inverters
In this study, solar inverters are used for providing maximum power output with MPP tracking as well as to
convert DC power to AC to integrate the PV system to the grid [14]. The string structure which are formed by
the solar panels with 30V output and the number of strings to be connected to an inverter are determined.
Accordingly, a voltage of 60V is applied to the input of each inverter. Therefore, the power of an inverter
“P*” is calculated considering the number of the solar panels to be connected to an inverter “n” and the
power of a solar panel “p”.
It is assumed that a string is composed by 20 pieces of solar panels and 4 strings are connected to an inverter.
Accordingly, the power of an inverter is calculated by using formula (3.5) and the result are shown in Table
4. (The power of an inverter which is connected to a solar panel group where the panels are placed as
20x2+12 in Area-1 is also calculated externally.)

P* = n × p

(3.5)

N = c ÷ P1

(3.6)

In addition, the number of inverters is calculated using expression (3.6) taking into account the power of an
inverter which is connected to the 20x4 PV panel group “P1” and the total installed power of the plant “c”.
Here, N is not an integer due to the different power of one inverter which is connected to the 20x2+12 PV
panel group. Therefore, N is integrated into a higher number and the results in Table 4. are obtained.

Table 4. Power analysis of the inverters

3.5. Unit Prices of Equipment and Total Cost Analysis
The list given in Table 5. shows the average unit prices of the equipment to be used in the plant construction
which is calculated on the basis of the price range obtained as a result of market research. In Turkey, ValueAdded Tax (VAT) application is 18% but in case of using the product which has domestic product certificate,
the product is exempted from VAT within the government incentive.
In this study, it is assumed that the PV panels which have the highest percentage among the total installation
cost have the domestic product certificate. In this case, the total installation cost of the solar power plant with
the installed power of 1MW including VAT is shown in Table 5.
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Table 5. Unit prices and the total installation cost

3.6. Produced Energy by the Plant
Lifetime of the solar panels is 25 years. The performance of the panels drops to 90% at the end of the first 10
years and to 80% at the end of 25 years. In addition, it is assumed that the inverter and line (DC-AC) losses
are 5%. In this case, the energy to be produced by the plant is calculated for a period of 25 years.

Table 6. Annual produced energy in the period of 25 years
Based on the fact that the power plant produces 1.486.390,52 kWh/year when operating with 100%
performance. Taking into account the annual average performance of the system and the losses, the annual
produced energy in the period of 25 years is shown in Table 6.

3.7. Feasibility Study
In this study, three different cases are given in the following substances for the use of the solar power plant in
the factory which has cogeneration system.
1.

As a support for the cogeneration to meet the energy demand of the plant. (Cost of electricity per
kWh including VAT for the cogeneration system: 0,06 USD)

2.

As a support for the electricity received from the electrical grid in the absence of the cogeneration
system. (Average cost of electricity per kWh including VAT and peak hours for the electrical grid:
0,089 USD)

3.

Sale of electricity generated from the solar power plant to the electrical grid for the first 10 years
and the use of the plant as a support for the cogeneration in the last 15 years. (Sales price of
electricity within governmental incentive per kWh: 0,133 USD)

It is assumed that the payback period of the plant “T”, the annual income to be provided from the plant “y”,
the total net financial gain to be achieved at the end of the year “W”, the specified year “k”, the produced
energy annually “Pa” and 1 USD = 3.5 TRY. In these conditions, the result are shown in Table 7. by using
the expressions of (3.7), (3.8) and (3.9) taking into account the electricity unit price “t”, initial installation
cost “z” and annual maintenance cost “m”.

y = Pa × t
W = − z − [m × (k − 1)] +

(3.7)

∑y

(3.8)

T = q ÷ ( y * −m ) + s

(3.9)
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The payback period “T” is found by using the formula (3.9) considering the amount of money to pay back the
rest of the total cost in the first profit year “q”, the annual income of the first profit year “y*” and the sum of
the years until the first profit year of the system “s”.

Table 7. Annual incomes and payback periods according to the cases
Table 7. shows that the annual incomes and the payback periods of each cases as well as the initial and
maintenance costs. As a result of the calculations, the payback period is obtained 13,65 years for Case.1, 8,68
years for Case.2 and 5,60 years for Case.3. It is understood that the Case.3 is the most feasible option in terms
of both the total profit in the period of 25 years and the payback period of the system.

4. CONCLUSION
Since 20th century, global energy demand has been increasing steadily due to the economic growth, welfare,
overpopulation, urbanization and industrialization. In this case, authorities emphasize that energy
consumption must be reduced and alternative energy sources should be the most preferred option. The use of
alternative energy resources is clean and environmentally friendly besides the contribution for the reduction
of fossil fuel consumption. It is known that solar energy is among the most preferred alternative energy types.
By the support for R&D works on solar energy area, existing solar power plants has optimized and become
more efficient and facilitated.
In recent years, the use of solar energy has been spread in a large area of usage from the houses to the
factories. The geographical location of Turkey has several advantages for the use of renewable energy
sources, particularly, solar energy. In this context, the relevant data belonging to a factory which is located in
Esenyurt region of Istanbul is obtained and 1 MW solar plant design and feasibility study of the facility are
completed.
By comparison available common solar panels in solar marketing, the best panel choice for our investigation
is 280 W panel due to its higher efficiency. Thus, more electricity can be generated for the defined installed
power of the solar power plant. In addition, by using 280W panel, both the number of needed panels and
other related equipment are decreased.
As a result of the study, after evaluating the all possible cases, it is understood that selling the electricity
generated from the solar power plant with the determined unit price to the electrical grid for the first 10 years
by taking the advantage of the government incentive and after 10 years, using the produced energy from the
plant as a support for the current system of the factory is the most feasible option. In this case, it is obtained
that the payback period is 5,60 years and the total net financial gain is 1.703.435,65 USD.
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Abstract
In this study, the effect of temperature increase on the operating life of the transformer was studied. The
temperature estimation methods available in the literature were applied using a simulation program. First,
the temperature increase in the transformer connected to a linear grid is examined. Then, in case of
harmonics in the grid, the temperature increase in the transformer was analysed. As a result of the work,
it is theoretically seen that the transformer temperature in the grid, which has harmonics, increases and
therefore the life of the equipment decreases.
Keywords: Transformer temperature, transformer operating life, harmonics.

1. INTRODUCTION
Transformers can be described as the heart of the power system. Transformers, which are technically very
important, have an important place in terms of cost of installation in electrical networks. Thus, increasing the
working life provides significant financial benefits. However, copper and iron losses in transformers cause a
rise in temperature, thereby, the useful working life of the transformer is reduce. In the IEEE C57 91.1995
standard, the lifetime of a transformer with a hot-spot temperature of 110°C is specified as 20.55 years.
Harmonic problems arise as a result of increased applications involving power electronic equipment, such as
renewable energy sources and static var compensators (SVC) in power system. Current and voltage harmonics
in the grid cause additional temperature increases by increasing transformer losses. As a result, hot spot
temperature of the transformer increases and transformer life is reduce.
In the literature, investigations have been made on the effects of current and voltage harmonics on the losses
and useful life of the transformer. Different methods have been developed for predicting the increase in
temperature due to the nonlinear loading of the transformer [1-9].
IEEE standards also specify methods for estimating transformer temperature and useful life for linear and
nonlinear networks [10-12]. In this study, temperature and useful life estimation methods specified in IEEE
C57 91.1995 and C57 110.2008 standards were used. First, a transformer temperature connected to a linear grid
was analysed. Then the temperature values of the transformer connected to the grid with load harmonics were
analysed and compared to the linear case. In this study, the voltage harmonics in the power system are
neglected. As a result, it was found that the load harmonics in the grid increased the transformer temperature
and reduced the useful working life of transformer. In particular, high-order harmonics seriously increase the
loss of total eddy current. If the harmonics cannot be eliminated by passive or active filters, the hot spot
temperature rises excessively. In such a case, the transformer must not be loaded with nominal power. The
transformer should be loaded according to power that obtained by calculating the reduction in apparent power
ratio.
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2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Calculation Method for Linear Loads
The IEEE C57 91.1995 standard has been used for many years to estimate the transformer temperature.
Nevertheless, this standard does not take into account the effect of harmonics in the network. In order to get a
clearer picture of the effect of the harmonics in the network, we first analysed the temperature increases that
occur when the harmonics are neglected.
ΘTO = ΘA + ∆ΘTO
𝛩𝛩𝐻𝐻 = 𝛩𝛩𝐴𝐴 + ∆𝛩𝛩𝑇𝑇𝑇𝑇 + ∆𝛩𝛩𝐻𝐻

(1)
(2)

𝛩𝛩𝐻𝐻 , ∆𝛩𝛩𝐻𝐻 , 𝛩𝛩𝑇𝑇𝑇𝑇 , ∆𝛩𝛩𝑇𝑇𝑇𝑇 and 𝛩𝛩𝐴𝐴 represent the hot spot temperature of the windings, the increase amount of the hot
spot temperature on the top oil temperature, the amount of increase of the top oil temperature on the ambient
temperature, and the ambient temperature, respectively [10][11].
∆𝛩𝛩𝑇𝑇𝑇𝑇 = �∆𝛩𝛩𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑈𝑈 − ∆𝛩𝛩 𝑇𝑇𝑇𝑇,İ � �1 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
∆𝛩𝛩𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑈𝑈 = ∆𝛩𝛩𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑅𝑅 �
𝜏𝜏 𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑅𝑅 =

𝐶𝐶∆𝛩𝛩𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑅𝑅

2
𝐾𝐾𝑈𝑈
𝑅𝑅+1

𝑃𝑃𝑇𝑇,𝑅𝑅

𝜏𝜏 𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝜏𝜏 𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑅𝑅

𝑅𝑅+1

�

𝑛𝑛

−

𝑡𝑡
𝜏𝜏𝑇𝑇𝑇𝑇

� + ∆𝛩𝛩 𝑇𝑇𝑇𝑇,İ

(3)
(4)
(5)

∆𝛩𝛩
∆𝛩𝛩
� 𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑈𝑈 �−� 𝑇𝑇𝑇𝑇,İ �
∆𝛩𝛩𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑅𝑅
∆𝛩𝛩𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑅𝑅
1
1
∆𝛩𝛩
𝑛𝑛
∆𝛩𝛩
𝑛𝑛
� 𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑈𝑈 � −� 𝑇𝑇𝑇𝑇,İ �
∆𝛩𝛩𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑅𝑅
∆𝛩𝛩𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑅𝑅

(6)

∆𝛩𝛩𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑈𝑈 , ∆𝛩𝛩 𝑇𝑇𝑇𝑇,İ , ∆𝛩𝛩𝑇𝑇𝑇𝑇,𝑅𝑅 , K, and R represent the amount of increase in the final top oil temperature above
ambient temperature, the first oil temperature rise on the ambient temperature, the nominal temperature increase
amount on the ambient temperature, the ratio from the nominal current of the instantaneous current and the
ratio from no load loss of load loss, respectively [10].
τTO , τTO,R , C, n and PT,R represent the top oil temperature time constant, the time constant of the top oil
temperature at nominal load, thermal capacity, the constant obtained by the experimental methods which can
be changed according to the cooling mode used to calculate ∆ΘTO and total loss at nominal load, respectively
[10].
The thermal capacity is calculated by different equations according to the cooling mode of the transformer and
the use of copper or aluminium. The thermal capacity for a transformer with a copper-wound ONAN or ONAF
cooling system is given in Eq.7 [11].
C= 0,1323x(core and winding weight)+0,0882x(The weight of transformer tank and fittings)+
0,3513x(oil weight)

(7)

The temporary hottest spot temperature change amount of the windings on the top oil temperature is given in
Eq.8 [10][11].
∆ΘH = �∆ΘH,U − ∆ΘH,İ � �1 − exp

−

t
τW

� + ∆ΘH,İ

(8)

The increase in the first hot spot temperature on the top oil is given in Eq.9 [10].
∆ΘH,İ = ∆ΘH,R K 2m
i

(9)

∆ΘH,U = ∆ΘH,R K 2m
u

(10)

∆ΘH,R = ∆ΘH⁄A,R − ∆ΘTO,R

(11)

The increase in the ultimate hot spot temperature on the top oil is given in Eq.10 [10].

The increase in nominal hot spot temperature on the top oil is given in Eq.11 [9].

τW , t, m and ∆ΘH⁄A,R represent the time constant of hot spot temperature, load time, the constant obtained by
the experimental methods which can be changed according to the cooling mode used to calculate ∆ΘH and the
temperature increase of the windings on the ambient temperature, respectively.
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2.2. Calculation Method for Non-Linear Loads
Transformer manufacturers can’t measure the losses caused by eddy currents. Therefore, equations 13 and 14
are given for the calculation of winding eddy current loss and other stray loss. Eddy currents can be increased
by the effect of harmonics. Harmonic loss factors given in equations 15 and 16 are used to express this effect
[12].
2
2
xR1 + I2−R
xR 2 �W
PTSL−R = PLL−R − Kx�I1−R
PEC−R = PTSL−R x0,33
POSL−R = PTSL−R − PEC−R W
PEC

FHL = P

EC−O

=

𝐼𝐼

h:h

∑h:1 max ( ℎ )2 h2
h:h

𝐼𝐼
𝐼𝐼

(15)

∑h:1 max ( ℎ )2

POSL

FHL−STR = P

(12)
(13)
(14)

OSL−R

=

𝐼𝐼
𝐼𝐼
h:h
∑h:1 max ( ℎ )2 h0,8
𝐼𝐼
h:hmax 𝐼𝐼ℎ 2
∑h:1
( )
𝐼𝐼

(16)

2
2
PTSL−R , PLL−R , K, I1−R
, R1 , I2−R
and R 2 represent the loss of total eddy currents, the nominal load losses, the
phase-dependent constant, the high-voltage fundamental RMS line current at the nominal frequency and load
conditions, the measured dc resistance value between the two high-voltage terminals, the low-voltage
fundamental RMS line current at nominal frequency and load conditions and the measured dc resistance value
between the two low voltage terminals, respectively. The measured dc resistance values can be calculated
according to the connection type of the transformer between HV and LV [12].

PEC−R , POSL−R , PEC and PEC−O denote the eddy current loss under nominal conditions, the other stray loss under
nominal conditions, the total eddy current loss with harmonics and the eddy current loss without harmonics,
respectively[12][13].
Since it is not possible for a transformer to operate continuously under nominal operating conditions, the loss
data obtained under nominal operating conditions must be normalized to the instant operating conditions. In
order to obtain losses due to instantaneous operating conditions, Eq.17 is proposed in IEEE Std. C57.110-2008.
𝐼𝐼

h:h

PLL (pu) = (∑h:1max ( ℎ )2 )x(
𝐼𝐼1

I

Irated

)2

(17)

The harmonic loss factors obtained and the normalization coefficients are multiplied by the corresponding loss
data to obtain harmonic losses in instant operating conditions. By collecting the harmonic losses found, total
loss is obtained.
PCTL = IR2 KaybıxPLL (pu) + PEC−R xPLL (pu)xFHL + POSL−R xPLL (pu)xFHL−STR + PNL

(18)

After the corrected loss data are obtained, the top oil temperature (ΘTO ) and the winding hot spot temperature
(ΘHS ) are calculated by the following equations (PCEC represent corrected eddy current loss).
P

ΘTO = ΘTO−R x � PCTL �
2

I2−R R
I2 2 R =

TL

0.8

2
= K(1,5)xIR−AG
xR 2
2
I2−R RxPLL (pu)

(19)

I 2 R+PCEC x2.4

Θg = (∆ΘH−R − ∆ΘTO−R )x �I 2
ΘHS = Θg + ΘTO

2−R

2

R+PEC x2.4

�

(20)
(21)

0.8

(22)
(23)

2.3. Useful Life
There are many factors that can shorten the useful working time of transformers throughout their lifetime. For
example, humidity in the transformer, poor quality of the used oil, and overloading of the transformer are among
the factors that shorten the life [5]. Apart from the mentioned dynamics, one of the most important factors
affecting the useful life of the transformer is the temperature.
�

1500

UsefulLife(pu) = 9,80x10−18 exp ΘH+273

�

(24)

The useful lifetime varies inversely with the temperature of the hottest spot in the windings. The useful life of
the transformer is specified as 180,000 hours with reference to a temperature of 110°C [10].
Alternatively, Faa, which is known as the aging factor, is used to calculate the transformer lifetime with
reference to the 110°C transformer hottest spot temperature. The aging factor exceeds 1 when the winding hot
spot temperature exceeds 110 ° C. The resulting aging factor is used to calculate the equivalent aging factor of
the transformer for the total time period [10].
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FEQA =

∑N
n:1 FAAn x∆tn

(25)

∑N
n:1 ∆tn

In order to keep the aging factor of the transformer at the desired value, it is necessary to pay attention to the
conditions for loading the transformer. That is, if a transformer in a grid which include harmonic is loaded with
nominal power, the temperature increases excessively and the working life is reduced.
The maximum current that can be loaded into a transformer in a non-sinusoidal grid is given in Eq.26 [9].
IMPC = IR2 x�P

PLL−R

(26)

DC−R +PEC−R xFHL +POSL−R xFHL−STR

By using the maximum allowable current value, the reduction of apparent power ratio (RAPR) and maximum
operating capacity (𝑆𝑆𝑀𝑀 ) can be obtained [9].
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =

𝐼𝐼𝑅𝑅2 − 𝐼𝐼𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑥𝑥100% = [1 − 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ]𝑥𝑥100%
𝐼𝐼𝑅𝑅2

SM = βmax xSR , βmax = IMPC ⁄IR2

(27)

2.4. Analysis

Analysis were carried out using the test data of a power transformer with characteristics of 154/33.6 kV, 50/62.5
MVA, 50 Hz, connection group YNyn0, cooling group ONAN/ONAF belonging to Turkish Electricity
Transmission Company(TEİAŞ). The information which we have obtained through characteristic data of the
transformer and formulas is given in Table I.
Table I. 50/62.5 MVA Power Transformer's Thermal Model Parameters and Loss Information
Rated voltage
Rated Current
Rated Power
Rated Top Oil Temperature Increase
R
m,n
Top Oil Temp Time Constant
Hot Spot Temperature Time Constant

154/33.6 kV
220.5/859.2 A
50/62.5 MVA
45.6°C
4.89
0.8
256 dk.
4.97 dk.

No Load Loss
I2R Loss(Pdc)
Eddy Current Loss
Other Stray Loss
FHL
FHL−STR
R1
R2

Fig. 1. Temperature Increases in the Linear Grid
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Fig. 2. Temperature Increases in the Non-Linear Grid

Fig. 3. Comparison of Temperature Increases in Linear and Non-Linear Grids

The temperature increases which obtained using a program are given in the figures 1-4. First, the temperature
increases were analysed using the equations given in IEEE C57.91-1995 and C57.91-1995 / Cor 1-2002, where
harmonics were not taken into consideration, as shown in Fig.1. Then using the equations proposed in IEEE
Std. C57.110-2008, the temperature increases occurring in the non-linear case are analysed as seen in Fig.2.

Fig. 4. Load Change by Time

Variable load and constant harmonic sources were used in the simulations. The voltage harmonics that could
occur in the network were neglected. Simulation time was selected as 12 hours. The load variation with respect
to time is given in Fig.4. The effect of the harmonic source is shown in Table II.
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Table II. Harmonic Distribution for Each Load Current
H(Order)

1

3

5

7

9

Ih/I1(%)

1

0.25

0.15

0.084

0.09

H(Order)

11

13

15

17

19

Ih/I1(%)

0.075

0.15

0.017

0.0015

0.0045

In Table III and Table IV, the aging account is given for cases where the harmonics are included in the account
and not included in the account. Equivalent aging factor was obtained using cumulative aging time. Other
parameters such as overloading of the transformer, moistening in isolation in the aging account of transformer
neglected.
Table III. Aging Account in Linear Grid
Time(h)

Load(pu)

Hot Spot Temp °C

01:00
02:00

0.2328
0.3492

37.9417
41.2089

Aging Factor
0.0001
0.0002

Aging Time

Cumulative Aging Time

0.0001
0.0002

0.0001
0.0003

03:00

0.4074

44.3356

0.0003

0.0003

0.0006

04:00
05:00
06:00

0.4655
0.5237
0.5819

46.9477
49.8109
52.9029

0.0004
0.0007
0.0011

0.0004
0.0007
0.0011

0.001
0.0017
0.0028

07:00
08:00
09:00

0.6401
0.6983
0.7565

56.2063
59.7082
63.3988

0.0016
0.0028
0.0042

0.0016
0.0028
0.0042

0.0044
0.0072
0.0114

10:00
11:00
12:00

0.8147
0.8729
0.9311

67.2709
71.3188
75.5379

0.0071
0.0118
0.0220

0.0071
0.0118
0.0220

0.0185
0.0303
0.0523

FEQA

0.010883

Table IV. Aging Account in Non-Linear Grid

Time(h)

Load(pu)

01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00

0.2328
0.3492
0.4074
0.4655
0.5237
0.5819
0.6401
0.6983
0.7565
0.8147
0.8729
0.9311

Hot Spot Temp °C
21.9345
33.2886
40.1234
47.6549
55.8398
64.6422
74.0322
83.9842
94.4760
105.4883
117.0040
129.0079

Aging Factor
0.0000
0.0000
0.0002
0.0004
0.0014
0.0054
0.0172
0.0513
0.1813
0.5957
2.0197
6.3665

Aging Time

Cumulative Aging Time

0.0000
0.0000
0.0002
0.0004
0.0014
0.0054
0.0172
0.0513
0.1813
0.5957
2.0197
6.3665

0.0000
0.0000
0.0002
0.0006
0.0020
0.0074
0.0246
0.0759
0.2572
0.8529
2.8726
9.2391
FEQA

1.111042

3. RESULTS
The thermal model parameters and loss information of the 50/62.5 MVA power transformer are given in Table
I. The fixed harmonic source given in Table II is included in the grid. When the curves in Fig.3 are examined,
the top oil temperature rise in the non-linear grid appears to be 21°C higher than linear grid. The winding hot
spot temperature was also found to be about 54°C higher. According to the information given in Table 3 and
Table 4, it was calculated that the equivalent aging factor increased about 102 times when harmonics were
added to the account.
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If FEQA is 1, the useful life of the transformer is expressed as 20.55 years by the IEEE. Therefore, if FEQA is
1.11, the useful life is 18.5 years with simple proportional calculation. As a result, the fixed harmonic source
given in Table II reduced the useful life of the transformer by about 2 years.
Harmonics need to be suppressed in order to prevent this loss. However, this process is not always possible. In
this case, the transformer should be loaded according to this analysis by analysing the harmonic level in the
network with harmonics.
The specified constant harmonic load is approximately 35% of THD. In this case the nominal apparent power
is 50/62,5 MVA and the amount of load of the transformer is reduced to 31/38 MVA. The maximum acceptable
secondary current is 533A this transformer, which nominal secondary current is 859A.
In non-sinusoidal grid, harmonics must be suppressed using active or passive filters. If this method cannot be
used, the transformers must not be used according to the rated load. The transformer must be loaded according
to the obtained value by calculating the reduction of the maximum allowable secondary current of the
transformer and the apparent power amount.
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Abstract
Nowadays, due to the development of wireless technologies and the decrease in cost, every area now has
wireless communication techniques. In this context both terrestrial and other types of traffic, it is
observed that wireless technologies have begun to be used in systems called intelligent transport systems.
Due to the rapid movement of mobile nodes in vehicular networks, there are frequent loss of connections,
thus reduces the data transmission capacity and quality of services of the network. Especially in
terrestrial vehicle networks, the continuity of the network is very important for real-time sharing of
information that can provide instant intervention for road and passenger safety, accident and emergency.
One of the important tasks that will contribute to this continuity is to increase the network coverage with
the relay mechanism, to keep nodes on the network for a long time and to gather information about their
status. In this study, we have developed a new joining network algorithm with a relay mechanism that can
extend the coverage of the vehicle networks and contribute to healthy communication by reducing the
connection loses in the network. The algorithm was simulated in the OPNET Modeler simulation
environment, the results was showed graphically and the performance of the algorithm evaluated.
Keywords: Vehicular Networks; Relay Mechanism

1. GİRİŞ
Günlük hayatımızda son zamanlarda kablosuz teknolojilerin yoğun olarak kullanılmasına paralel olarak taşıt
trafiği ortamlarında da taşıtların koordine edilmesi, birbirleriyle haberleştirilmesi, karayolu güzergâhında
meydana gelen olaylar hakkında bilgilendirilmesi gibi birçok alanda kablosuz haberleşme teknikleri yoğun
olarak kullanılmaktadır.
Hareket eden araba, motosiklet, otobüs gibi taşıtlar arasında veya bu taşıtlar ile Yol Kenarı Birimi - Road
Side Unit (YKB - RSU) arasında tahsis edilen kablosuz ağlara taşıtsal ağlar adı verilmektedir. Taşıt ağları
kendine özgü uygulamaları, lisanslı bant aralığı, şarj edilebilir güç kaynağı ve çevre gibi faktörle ile diğer
kablosuz ağ teknolojilerinden ayrılırlar[1].
Şekil 1’de bir taşıt ağına ait haberleşme taslak mimarisi gösterilmiştir

*
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Şekil 1. Taşıt ağı taslak mimarisi [9]

Taşıtlar arasında kablosuz haberleşme yöntemlerinin kullanılmasına yönelik birçok uygulama ortaya çıkmış
taşıt ağı türleri: Taşıttan - Taşıta Haberleşme (Vehicle to Vehicle - V2V) , Taşıt - Yol Kenarı Birimi Arası
Haberleşeme (Vehicle to Infrastructure (Road Side Unit) - V2I) ve Yol Kenarı Birimleri Arası Haberleşme
(Inter Infrastructure - I2I) olarak üç sınıfa ayrılmıştır[2].
Taşıt ağları; taşıtlar arası ve taşıt - yol kenarı birimi arası veri alıp gönderme işlemlerini mevcut trafik
şartlarında en az gecikmeyle yapmayı hedefleyen kablosuz ağlardır[3].
Taşıt ağlarının temel bileşenleri Uygulama Birimi - UB (Application Unit - AU), Tümleşik Araç İçi Ünite AİU ( Onboard Unit – OBU) ve Yol Kenarı Birimi - YKB ( Road Side Unit - RSU) olmak üzere üç tanedir.
YKB yol kenarlarına yerleştirilmiş iletişim birimleri, AİU ise araçların içine yerleştirilmiş iletişim
birimleridir. YKB’ler servis sunan birer sunucu, AİU ise UB aracılığıyla bu sunulan servisi alan düğüm
olarak ifade edilebilir[4].
Taşıt ağlarında haberleşme için birçok kablosuz haberleşme teknolojisi kullanılmaktadır. Bu teknolojilerin en
önemlileri hücresel sistemler(2/2.5/2.75/3G), WLAN/Wi-Fi, WiMAX, DSRC/WAVE olarak sıralanabilir[5].
Bu ağlarda iletişim standardı olarak çoğunlukla DSRC/WAVE (Dedicated Short Range Communication /
Wireless Access in Vehicular Environment) kullanılmaktadır. DSRC ABD’de geliştirilen bir standart olup
hem V2V hem de V2I iletişim için kullanılan kısa ve orta menzilli iletişim hizmetidir. Araç senaryoları,
yüksek topolojik değişimi ve yüksek hareket kabiliyeti nedeniyle yüksek hızlı veri aktarımı ve hızlı iletişim
talep etmektedir. Bunun için DSRC, ASTM 2313 çalışma grubu tarafından IEEE 802.11p WAVE olarak
yeniden adlandırılmıştır[6].
Özellikle yukarıda bahsedilen yol güvenliği, yolcu ihtiyaçları, olay bildirimlerinin sağlıklı yapılabilmesi için
bu ağların iyi organize edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bunu sağlayabilmenin yolunu açan en önemli
etkenlerin başında ise kablosuz ağın mümkün olduğu kadar çok taşıtı ağa dâhil edebilecek kapsama alanının
yeterince geniş olması gelmektedir. Kablosuz teknolojilerin önemli problemlerinden birisi olan kapsama
alanı, tüm kablosuz ağ modellerinde olduğu gibi hareketli kablosuz ağlarda da ağın devamlılığı açısından
önem arz etmektedir. Hareket halindeki düğümler çeşitli hızlarda hareket edebilmekte ve kapsama alanını çok
kısa sürede kat edebilmektedirler. Düğümün ağa bağlı kalma süresini artırmak amacıyla kapsama alanın
genişletme ya da düğümlerin ağa katılabilecekleri mesafeleri uzatabilme adına çalışmalar yapılmaktadır.
Genelde kablosuz ağlar ve özelde taşıt ağlarında geliştirilmekte olan röle mekanizmaları bu amaca hizmet
etmek üzere tasarlanmakta ve ağın kapsama alanını genişletmeyi hedeflemektedirler. Şekil 2 ve Şekil 3’te bir
taşıt ağında çok atlamalı olarak ağı genişletmeyi hedefleyen Taşıt -YKB ağı mimarileri gösterilmiştir.
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Şekil 2. Çok atlamalı V2I haberleşme modeli [7]

Şekil 3. Çok atlamalı V2I haberleşme modeli [8]

Taşıt ağlarında çok atlamalılığı sağlayan röle mekanizmaları ağın genişlemesi ve böylece mesafe nedeniyle
ağa dâhil olamamaktan kaynaklı bilgi kayıplarının önüne geçilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu tip
çalışmalar taşıt ağlarında ağın sürekliliği, sık yaşanan bağlantı kopmaları, hızlı topoloji değişimlerinde ağa
erken yeniden adaptasyon gibi konularda olumlu yönde etki yapmayı sağlayabilecek çalışmalar olarak öne
çıkmaktadır.
Makalenin ilerleyen bölümlerinde yeni ağ katışım algoritması hakkında bilgilere yer verilerek, algoritmaya ait
kaba kod ve akış diyagramları sunulacak olup, sonraki bölümde OPNET ortamındaki tasarıma yer verilerek
süreç modeli verilecektir. Bulgular ve sonuç bölümünde elde edilen sonuçlar ortaya konarak modelin
literatüre katkısı tartışılacaktır.

2. TAŞIT AĞLARI İÇİN RÖLE MEKANIZMASI İÇEREN AĞ KATILIM
ALGORITMASI
Yeni mekanizmada taşıtlar ilk olarak YKB (Yol Kenarı Birimi) kanalını dinler. Kanalda paket hareketliliği
var ise ortamda aktif bir YKB vardır. Daha sonra taşıtlar KYKB_İSTEK ortak kanalını CSMA-CA çekişme
tabanlı olarak dinlemeye başlar. Kanal müsait olduğunda ağa katılma taleplerini bu KYKB_İSTEK kanalı
aracılığıyla YKB’ye iletirler. Ağa katılım isteği gönderen taşıtlar daha sonra KYKB_DURUM kanalından
gelecek zamanlama (schedule) paketlerini beklemeye başlar. Zamanlama paketleri YKB’lerin taşıtlara yeni
bir kanal tahsis ettiğini bildirmek ve ağa katıldıklarını belirtmek için gönderdiği paketlerdir. Taşıtlar gelen
zamanlama paketlerini inceler. Kendilerine YKB tarafından herhangi bir tahsis yapılmış ise ağa katıldıklarını
kabul ederler ve kendilerine tahsis edilen bu kanaları kullanmaya başlarlar. Gelen her uygun olmayan
zamanlama paketleri için sayaç bir artırılır. Sayaç belirli bir değere (Sayaç>=2) ulaştığında, herhangi bir
uygun zamanlama paketi gelmezse düğümler durumunu bir önceki durumuna getirip kontrol paketi
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göndermeye devam ederler. Bu şekilde düğümler ağa katılma isteklerini canlı tutarlar. Taşıtların kapsama
alanında aktif bir YKB olmaması durumunda, taşıtlar kapsama alanında diğer taşıtlara röle isteği gönderir.
Röle isteği alan bir taşıt eğer ağa dâhil ise gelen röle isteğine cevap verir. YKB kapsama alanında olmayan ve
röle isteği kabul olan taşıt, kendisine röle olan taşıtın kanalını zaman paylaşımlı metotlarla kullanır.
Böylelikle ağa bağlanıp verilerini göndermeye başlar. Bu çalışmamızdaki yaklaşımda taşıtların ağa katılım
paketi göndermek için ayrı kanal kullanması, YKB’nin zamanlama paketleri göndermek için ayrı kanal
kullanması, algoritmanın önemli farklılığıdır. Bu durum taşıtların ağa daha hızlı katılımını sağlamakta ve
olası paket çarpışmalarını engellemektedir. Ayrıca YKB kapsama alanında olmayan taşıtların röle ile YKB’
ye bağlanması taşıtların daha fazla ağda kalmasına imkân sağlamaktadır. Algoritmanın akış şeması Şekil 4’te
verilmiştir.

Şekil 4. Algoritmaya ait akış diyagramı
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Geliştirilen algoritmanın kaba kodu aşağıda gösterildiği gibidir.
Başla
İlk değer atamaları yap , Sayaç=0, KYKB _İSTEK , KYKB _DURUM ,;
Adım:1 KYKB _DURUM Kanal_Dinle
Adım:2 If (paket_hareketliliği_varmı){
Adım:3 If (KYKB İSTEK_ ortamı_Müsait_mi){
Ağa katılma İsteği gönder
YKB _DURUM kanalı dinle
If (istek_olumlu)
Adım:4
Ağa_katıldım;
Else
Sayaç+1;
If (Sayaç>=2)
Adım 1’ye dön;
else
Adım 3’ye dön;
}
Else if (YKB_Kapsamama_alanındayım)
Adım 4’ye dön;
Else if(YKB_Kapsamama_alanında_Değilim)
Adım 1’ye dön;
Else {
Rastgele_Bekle;
Adım 3’ye dön;
}
}
Adım:5 else
Adım:6 If(Müsait_Ağa_katılmış_Taşıt_var_mı)){
Röle_İsteği_gönder;
if(Röle_istek_olumlu)
Adım:7
Röle_Düğüm_ile_Ağa_Bağlandım;
else
Adım 6’ye dön;
}
Else if(Röle_Düğüm_Kamsama _Alanındayım)
Adım 7’ye dön;
Else if(Röle_Düğüm_Kamsama _Alanında_değilim)
Adım 1’ye dön;

3. ALGORİTMANIN BENZETİM ORTAMINDA TEST EDİLMESİ
Geliştirilen algoritmanın test edilmesi için Opnet Modeler programı kullanılmış olup Şekil 5’te gösterilen
benzetim ortamı oluşturulmuştur. Bu ortamda kapsama alanı yarıçapı 1280m olan bir adet YKB ve 10 adet
hareketli taşıt kullanılmıştır. Benzetim çalışmasında taşıtlar 30km/s hızla dairesel bir güzergâhta hareket
etmektedir. Taşıtlar 2 defa YKB’nin kapsama alanına girip çıkmaktadırlar. YKB ise kendisine taşıtlardan
gelen verileri merkez birime (Sink) göndermektedir.
Benzetim süresince tüm taşıtların ağa katılım durumları, gönderilen toplam kontrol paketi sayısı ve YKB’de
kayıtlı araç sayısı ve kaçıncı dereceden röle olunduğu bilgileri toplanmıştır.
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Şekil 5. Proje benzetim ortamı

4. BULGULAR VE SONUÇ
Bu çalışmada taşıt ağları için yen bir röle mekanizması içeren bir ağa katılma algoritması geliştirilmiş ve
benzetimi yapılmıştır. Yapılan benzetim çalışmasında taşıtların ağa katılma durumları Şekil 6’da
gösterilmiştir. Ağa katılım durumu 1, katılmama durumu 0 ile temsil edilmiştir.

Şekil 6. Taşıtların ağa katılım durumları

Şekil 6 incelendiğinde bazı taşıtların kararlı bir şekilde ağa katıldıkları gözlemlenirken bazılarının bu kararlığı
gösteremediği ve röle durumuna geçtikleri görülmüştür. Ayrıca röle olan düğüm YKB’nin kapsamı alanından
çıktıktan sonra rölelik yaptığı düğümlerde akabinde ağdan düşmekte ve yeniden ağa katılma yolu aramaya
başlamaktadırlar. İşte bu sebeplerden röle istekleri nedeniyle ağdan kopup tekrar bağlanmalar
gözlemlenmektedir.
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YKB tarafındaki ağa katılım durumları ise Şekil 7’de gösterilmiştir. Şekilde benzetim süresince YKB’nin ağa
dâhil ettiği taşıt sayısı grafiği gözükmektedir.

Şekil 7. YKB deki taşıt sayısı ve taşıt tarafında ağda kalma durumları

Şekil 7’de yorumlanacak olursa benzetimin 200. saniyeden sonra araçlar kapsama alanına girip ağa dâhil
olmaya başlıyor ve ilk aracın ağa dâhil olması ile bu aracın henüz kapsama alanında olmayan taşıtlara rölelik
yaparak ağa dâhil edilen taşıt sayısının arttığı gözlenmektedir. Benzetimin 8. Dakikasında artık tüm araçlar
ağa dâhil olarak gözükmektedir. Daha sonra araçların yavaş yavaş YKB’nin kapsama alanından tamamen
çıkması ve röle olabilecek düğümün olmayışından YKB deki ağa dâhil araç sayısı sıfır olmaktadır.
Benzetimdeki senaryo gereği araçlar dairesel yörüngelerinde ilerleyip 800. saniyelerde tekrar YKB’nin
kapsama alanına girmekte ve ağdaki taşıt sayısı yeniden artış göstererek tüm araçlar ağa dâhil olmaktadır.
Grafikteki ani düşüşler ilgili bir aracın ağdan kopması ve aynı anda rölelik yaptığı diğer taşıtlarında ağdan
kopması sonucu meydana geldiği görülmektedir. Bu aslında bu çalışmada istenmeye bir durumdur. Ancak
diğer taraftan hareketlerine bağlı olarak tüm araçların kayıpsız olarak ağa katılımlarının sağlanmış olduğu
görülmüştür.
Taşıtların ağa direkt mi yoksa röle mekanizması üzerinden mi katıldıkları ise YKB tarafından tutulan ve
Şekil 8’de gösterilen kanal tahsis tablosunda (Channel Allocation Table) görülmektedir. Bu tablo benzetimin
10. dakikasında alınmış olup tabloda görüleceği üzere 4. seviyeden röle mekanizması ile ağa bağlı (9 ve 10
nolu) taşıtların olduğu görülmektedir. Bunun anlamı bu taşıtlar YKB’ye 5 atlama ile (4. dereceden) röle
edilerek erişmektedir.

Şekil 8. Taşıtların ağa katılım tablosu
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Şekil 9 Taşıtların röle olarak bağlantı durumu

Sonuç olarak; bu çalışmada taşıt ağları için yeni bir röle mekanizması içeren ağa katılım algoritması
geliştirilmiş ve benzetimi yapılmıştır. Yapılan benzetim çalışmasında, algoritmanın senaryodaki tüm taşıtları
ağa sorunsuz bir şekilde dâhil ettiği görülmüştür.
Geleceğe yönelik olarak bu çalışmada geliştirilen algoritmanın optimize edilerek daha kararlı bir yapıya
kavuşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca araç hızları artırılarak ve değişken hızlardaki araçlar kullanılarak
algoritmanın performansı geliştirilecektir. Yine senaryoya daha fazla sayıda araç eklenerek algoritmanın
tepkisel davranışları incelenecektir.
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Abstract

1
2

In multi-hop WSNs, sensor nodes which are outside the coverage area of the coordinator node communicate
with the coordinator over the other joined sensor nodes. In such WSN communication methods, advanced
relay mechanisms are needed to keep the sensor nodes on the network and minimize the data losses. In the
relay mechanism, initially, the sensor nodes which are in coverage area of the coordinator node join directly
the network. Joined nodes work as relay node for non-participated sensor node while performing main
function in the network. There are multiple coordinator nodes the network in which are formed from a large
number of sensor nodes spread over a wide area. Sensor nodes that can’t directly participate in the network
send relay requests to all neighboring joined sensor nodes in the network. Each neighboring sensor node
forward this request to its coordinator node. This leads to an increase in packet traffic. In addition, malicious
attacks such as broadcast attacks from outside can be easier. In this study, we designed a three-way
handshake relay mechanism to minimize these adverse situations. In designed relay mechanism; the sensor
nodes that can’t directly connect to the coordinator node, transmit the request to join the network to only one
neighbor nodes thanks to the three-way handshake. Thus, the request to participate in the network is
transmitted in a single coordinator node more securely. Performance analysis and comparison of this method
is simulated in the Riverbed Modeler environment.
Keywords: Wireless Sensor Networks; Multi-hop; Relay Mechanism

1. GİRİŞ
Kablosuz Algılayıcı Ağlarda(KAA) çok sayıda düğüm ihtiyacı olduğu uygulamalarda doğrudan koordinatör
düğümle(KD) iletişime geçilmesi beraberinde birçok problem getirmektedir[1][2][3]. KAA yapısı dikkate
alındığında en önemli problemlerin başında enerji tüketim miktarının fazla olması gelmektedir[1]. Ayrıca
düğümler KD’nin kapsama alanında olması gerekmektedir. Birçok algılayıcı düğüm eş zamanlı olarak
merkez düğümle iletişime geçmek istediğinde paket kayıpları oluşmaktadır[2]. Ayrıca birden çok merkezi
düğüm ihtiyacı ortaya çıkmakta ve veri toplama karmaşık hale gelmektedir. Tüm bu olumsuz durumları
minimuma indirmek için çok sayıda algılayıcı düğüm ihtiyacı olan KAA uygulamalarında çok atlamalı
bağlantı biçimi tercih edilmektedir. Çok atlamalı bağlantı biçimi ağın kapsama alanını genişletmekte ve düşük
maliyetle daha yüksek veri iletimi sağlamaktadır[3]. Ayrıca çok atlamalı ağlarda düğümler sadece tek bir
komşu düğüm ile iletişim kurup verileri güvenli bir şekilde aktarmaktadır. Böylece girişimler minimuma
inmektedir[1]. Çok atlamalı kablosuz algılayıcı ağlar Şekil 1’de görüldüğü gibi ağın yönetim görevini
üstlenen merkezi bir düğüm olan koordinatör düğüm(KD) ve algılama görevlerini üstlenen birçok algılayıcı
düğümden(AD) oluşmaktadır. KD’ler AD’ye göre daha gelişmiş donanıma sahiptir. Algılayıcı düğümler dış
dünyadan aldıkları verileri iletmenin yanı sıra gerektiğinde diğer algılayıcı düğümlere röle görevi üstlenecek
şekilde tasarlanmaktadır.
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Şekil 1. Çok atlamalı KAA temsili mimari yapısı

Ağın çabuk kurulması ve algılayıcı düğümlerin ağdaki sürekliliği için esnek bir röle mekanizmalarına ihtiyaç
vardır. Röle mekanizması ağdaki çok atlamalı bağlantı biçimini düğüm bazında sağlayan mekanizmadır. Çok
atlamalı kablosuz ağlarda röle mekanizmasında bir düğüm birden çok düğüme rölelik yapabilir. Düğümler eş
zamanlı olarak yayım yapma durumundan dolayı girişimler ve çarpışmalar kaçınılmaz olmaktadır[4].
Düğümün ağa katılması ve veri iletiminde gecikmeler olmaktadır[5]. Çok atlamalı KAA’da ayrıca KD’ye
yakın olan bir düğümün ağdan kopması o düğüm üzerinden KD’ye bağlı olan düğümlerin kopması demektir.
Bu durumda kopan düğümlerin hızlı bir şekilde ağda olan bir düğüm üzerinden KD’ye bağlanması veri
kayıplarını önlemek adına çok önemlidir. Çok atlamalı KAA’da yukarıda belirtilen problemlere çözüm
amaçlı bazı çalışmalar literatürde mevcuttur[1][3][4][6][7][8][9][10]. Bu çalışmada çok atlamalı KAA’da
OEK katmanında (Ortam Erişim Kontrol Katmanı – MAC) üç yollu el sıkışmalı röle mekanizması
tasarlanmış olup, bu mekanizma sayesinde algılayıcı düğümler üç yollu el sıkışma sayesinde bir röle düğüme
sahip olmaktadır. Bu sayede ağdaki gereksiz paket trafiği azalmakta, dışarıdan kötü niyetli girişimler
engellenmiş olmaktadır.

2. KABLOSUZ ALGILAYICI AĞLAR İÇİN ÜÇ YOLLU EL SIKIŞMAYA SAHİP RÖLE
MEKANİZMASI
Önerdiğimiz yeni mekanizmada düğümler sürekli olarak KD (Koordinatör Düğüm) zamanlamaPkt paketleri
gönderdiği kanalını(KD ZAMANLAMA ) dinlemektedir. Kanal aktif ve paket hareketliliği var ise ortamda bir KD
vardır. Düğümler ilk olarak ortak bir kanaldan (KD İSTEK ) CSMA-CA çekişme metodu ile KD’ye ağa katılma
istekleri (Kontrol paketleri, Kontrol_Pkt) gönderir. Algılayıcı düğümler bir yandan ağa katılma isteği
gönderirken diğer yandan KD ZAMANLAMA kanalından gelecek zamanlamaPkt paketlerini beklemeye başlar.
zamanlamaPkt paketleri KD’lerin algılayıcı düğümlere yeni bir kanal tahsis ettiğini bildirmek ve ağa
katıldıklarını belirtmek için gönderdiği paketlerdir. Bu paketler KD’ler tarafından üç farklı şekilde gönderilir.
Birincisinde KD’ler algılayıcı düğümlerin ağda olup olmadığını bildirmek için herhangi bir koşula
bakmaksızın belirli zaman aralıklarında gönderir. İkincisinde KD’ler algılayıcı düğümleri ilk ağa kattığında
kişiye özel gönderir. Üçüncü durumda düğümleri ağdan düşürdüğünde gönderir. Bu sayede düğümlerin
ağdaki durumu daha esnek bir biçime kavuşmaktadır. Algılayıcı düğümler gelen zamanlama paketlerini
inceler. Kendilerine KD’ler tarafından herhangi bir tahsis yapılmış ise ağa katıldıklarını kabul ederler ve
kendilerine tahsis edilen bu kanaları kullanmaya başlarlar. Eğer belirli bir periyot (röle istek periyodu)
boyunca bir KD’den zamanlama paketi gelmezse düğümler ağa katılma istek paketlerinin röle istek alanını set
ederler. Böylece düğüm komşu düğümlere röle isteği olduğunu bildirir. Kontrol paketini alan komşu
düğümlerden müsait olanlar bu düğüme Röle_AckPkt paketi gönderir. Algılayıcı düğüm ilk gelen paketi alır
paketi gönderen algılayıcı düğümü kendine röle düğüm kabul eder sadece o düğüme özel Röle_AckPkt paketi
gönderir. Bu Röle_AckPkt paketini alan algılayıcı düğüm Röle_İstekPkt paketi oluşturur. Eğer kendisi
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doğrudan KD’ye bağlı ise bu paketi doğrudan KD’ye gönderir. Eğer röle düğümler vasıtası ile bağlı ise kendi
röle düğümüne bu paketi iletir. Bu durumda Röle_İstekPkt paketi hiyerarşik olarak KD’ye iletilir. KD
Röle_İstekPkt paketini alır gerekli kanal (röle isteğini oluşturan düğümün kanalları) atamalarını yapar ve
düğümü röle mekanizması yolu ile ağa kattığını belirtmek için hiyerarşik olarak en tepedeki kendisine
doğrudan bağlı olan ebeveyn düğümüne zamanlama paketi gönderir. Hiyerarşik olarak zamanlama paketini
alan her düğüm kendi alt düğümüne ileterek röle isteği olan düğüme iletir. Zamanlama paketini alan düğüm
ağa katılır ve kendi röle düğümün kanallarından zaman paylaşımlı metot kullanarak verilerini iletmeye başlar.
Böylelikle Şekil 2’de görüldüğü gibi üç yollu el sıkışma tamamlanmış olur. Üç yollu el sıkışma sayesinde
daha güvenli bağlantı sağlanmış olmakta ve ağda paket trafiği daha az olmaktadır.

Şekil 2. Üç yollu el sıkışmalı röle mekanizmasında paket durum senaryosu

Röle olarak veya doğrudan düğüme gelen zamanlama paketlerini düğüm alıp, pakette kendisinin olup
olmadığına bakar ve sayaç tutar kendisinin olmadığı zamanlama paketleri için sayaç bir artırılır. Düğüm
belirli bir değere (sayaç*ZamanAşımı>=60sn) ulaştığında, herhangi bir uygun zamanlama paketi gelmezse
algılayıcı düğümler ağdan koptuğunu varsayarak yeniden ağa katılmak için kontrol paketi (ağa katılım isteği)
göndermeye devam eder. Bu şekilde düğümler ağdaki durumunu sabit (ağda süreklilik) tutmaya çalışırlar.
Bizim önerdiğimiz bu metotta ağa katılan düğümler kontrol paketlerini (ağdaki durumu) kendisine atanan
kanaldan göndermektedir. Böylece, ağa katılamayan düğümler için çekişmeli kanal (KD İSTEK ) daha müsait
hale gelmekte ve çarpışma sayısı azalmaktadır. Şekil 3’te gösterildiği gibi yeni metotta algoritma bir
düğümün ağda maksimum kalacağı şekilde tasarlanmıştır. Bu metotta dezavantaj olarak düğümlerin ağa
katılım süresi üç yollu el sıkışma yöntemi sebebiyle uzamaktadır. Ancak bizim amacımız ağa katılan
düğümün ağdan kopuşunu zorlaştırmak ve dışarda ağa katılmayan düğüm bırakmamaktır.
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Şekil 3. Üç yollu el sıkışmalı röle mekanizmasının akış diyagramı

Geliştirilen algoritmanın kaba kodu aşağıda gösterildiği gibidir.
Başla
İlk_değer_atamaları_yap , Sayaç=0, KD İSTEK , KD ZAMANLAMA ;
Adım:1 KD ZAMANLAMA Kanal Dinle
Adım:2 If (Aktif KD Var)
Ağa Doğrudan Katıl
Adım:3 Else {
Kontrol_Pkt röle istek bitini set et
Kontrol_Pkt gönder;
Adım:4 While( Röle_AckPkt paketi bekle){
If (Röle_AckPkt geldi)
Röle_AckPkt gönder;
Adım 5 git;
Else
Adım 4 git;
}
Adım:5 While(zamanlamaPkt bekle){
İf(ZamanlamaPkt_Ben_varmıyım){
Ağa_RöleMekanizması _ile_bağlan;
Röle_Düğüm_Kanallarını_Kullan;}
Else {
Sayaç++;
İf(Sayaç>=2)
Adım 4 Git;
Else
Adım 5 Git; }
}
}

3. ALGORİTMANIN BENZETİM ORTAMINDA TEST EDİLMESİ
Geliştirilen algoritmanın test edilmesi için gelişmiş bir benzetim (simülasyon) ortamı sunan Riverbed
(OPNET) Modeler programı kullanılmıştır. Projede ilk olarak düğüm sayılarına göre üç yollu el sıkışmalı
algoritmanın başarım analizi yapılmıştır. Proje ortamına kendi tasarladığımız düğümlerden 25, 50 ve 100
düğümü sırayla ekleyerek bu yeni metodun düğüm sayılarına göre verdiği tepki test edilmiştir. Daha sonra
düğümlerin ağ ortamındaki dizilimine (topoloji) göre test yapılmıştır. Düğümler ağ ortamında doğrusal, ağaç,
rasgele ve kare olmak üzere dört farklı dizilimle ağ ortamına dağıtılmıştır. Ağ ortamında KD’nin ve algılayıcı
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düğümlerin kapsama alanı 120 metre olarak ayarlanmıştır. Simülasyonlar tirem4 ortam koşullarında
gerçekleştirilmiştir.

Şekil 4. Proje benzetim ortamı(100Düğümlü rastgele)

4. BULGULAR VE SONUÇ
Bu çalışmada çok atlamalı KAA için yeni bir üç yollu el sıkışmalı röle mekanizması tasarlamış olup,
mekanizmayı içeren bir ağa katılma algoritması geliştirilmiş ve benzetimi yapılmıştır. Benzetim 25,50 ve 100
düğümlü ağlar için üç yollu el sıkışmanın etkin ve etkin olmadığı durumlarda; doğrusal, ağaç, rasgele ve kare
olmak üzere dört farklı dizilimle yapılmıştır. Yapılan benzetim çalışmasında düğümlerin ağa katılma
durumları, koordinatör ve düğümler tarafında grafik olarak elde edilmiştir.

Şekil 5. 25 düğümlü ağda düğümlerin koordinatör tarafında ağa katılım durumları

Şekil 5’te 25 düğümlü bir ağ için üç yollu el sıkışmanın etkin ve etkin olmadığı durumlar için 4 farklı dağılım
senaryosunda koordinatör düğüm tarafında düğümlerin ağa katılma durumları gösterilmiştir.
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Şekil 6. 25 düğümlü ağda düğümlerin düğümler tarafında ağa katılım durumları

Şekil 6’da 25 düğümlü bir ağ için üç yollu el sıkışmanın etkin ve etkin olmadığı durumlar için 4 farklı
dağılım senaryosunda düğümler tarafında ağa katılma durumları gösterilmiştir.

Şekil 7. 50 düğümlü ağda düğümlerin koordinatör tarafında ağa katılım durumları

Şekil 7’de 50 düğümlü bir ağ için üç yollu el sıkışmanın etkin ve etkin olmadığı durumlar için 4 farklı
dağılım senaryosunda koordinatör düğüm tarafında, düğümlerin ağa katılma durumları gösterilmiştir.

Şekil 8. 50 düğümlü ağda düğümlerin düğümler tarafında ağa katılım durumları

Şekil 8’de 50 düğümlü bir ağ için üç yollu el sıkışmanın etkin ve etkin olmadığı durumlar için 4 farklı
dağılım senaryosunda düğümler tarafında ağa katılma durumları gösterilmiştir.
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Şekil 9. 100 düğümlü ağda düğümlerin koordinatör tarafında ağa katılım durumları

Şekil 9’da 100 düğümlü bir ağ için üç yollu el sıkışmanın etkin ve etkin olmadığı durumlar için 4 farklı
dağılım senaryosunda koordinatör düğüm tarafında, düğümlerin ağa katılma durumları gösterilmiştir.

Şekil 10. 100 düğümlü ağda düğümlerin düğümler tarafında ağa katılım durumları

Şekil 10’de 100 düğümlü bir ağ için üç yollu el sıkışmanın etkin ve etkin olmadığı durumlar için 4 farklı
dağılım senaryosunda düğümler tarafında ağa katılma durumları gösterilmiştir.
Elde edilen grafik sonuçlar irdelendiğinde üç yollu el sıkışmanın etkin olduğu durumlarda özellikle
koordinatör düğüm tarafında ağa yanlış katılmaların sayısında ciddi düşüşler olduğu hatta tamamen ortadan
kalktığı görülmüştür. 25 düğümlü senaryoda üç yollu el sıkışmanın pek bir farklılık göstermediği görülse de
bu senaryoda bir düğüm aynı anda iki veya daha fazla koordinatör düğümün kapsamı alanı içerisinde
olmasından kaynaklanmıştır. Geliştirilen algoritmada koordinatör düğüm üç yollu el sıkışma yapmamakta ve
gelen tüm talepleri direkt kabul etmektedir. Düğüm taraflı katılmalarda ise üç yollu el sıkışmanın etkin
olmasıyla nadiren meydana gelen ağdan düşüş ve yeniden ağa girişlerin ortadan kalktığı görülmüştür.
Sonuç olarak bu çalışmada gerçekleştirilen algoritma ile üç yollu el sıkışmanın ağa katılma performansını
artırdığı ve özellikle koordinatör düğüm tarafındaki yanlış katma işlemlerini de ciddi oranda azalttığı, buna
karşın düğümlerin ağa katılma sürelerinde bir miktar gecikmeye neden olduğu görülmüştür.
Gelecek çalışmalar için koordinatör düğümün de üç yollu el sıkışma yapacak şekilde geliştirilmesi ve
düğümler tarafında da iyileştirmeler yapılarak ağa katılım sürelerinde iyileştirmelerin yapılması
hedeflenmektedir.
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Abstract
In this study, the FireFly algorithm is modified and Improved FireFly Algorithm was proposed. The structure of the firefly
algorithm was based on the distance and attractiveness of fireflies to each other. In the study, the path followed by fireflies
were divided into segments and evaluated by objective function. By this addition, intermediate possible solutions were
evaluated. To test the success of the algorithm, common test functions in literature were tested and the results were
analyzed. In addition, the Improved FireFly Algorithm has been used to design PID controllers for first and second order
with time delay systems, and the results were compared with conventional methods and found to be more successful.
Keywords: FireFly Algorithm, Controller Design, Time Delay Systems

1. INTRODUCTION
Sezgisel algoritmaların kullanımı son zamanlarda bilgisayarların işlem kabiliyetinin gelişmesiyle
birlikte büyük önem kazanmaya başlamıştır. Bu algoritmalar sayesinde özellikle nonlinear, non-convex,
multi-dimentional gibi analitik olmayan problemler, bu tip algoritmalarla çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bu
çözüm yolunda temel amaç herhangi bir problem için en optimum sonucu veren algoritmayı geliştirmektir.
Sezgisel algoritmaların odaklandığı yer doğanın kendisidir. Zira doğaya bakıldığında en iyi türlerin
korunması, arıların yiyecek bulmaları, balıkların yem bulmaları ve avcılardan kaçmaları, karıncaların en kısa
yolu bulabilmeleri, kuşların yuva yapmaları, galaksilerin en iyi konumda bulunması gibi optimum sonuç
istenen problemler doğadaki bu canlı-cansız varlıklardan esinlenilerek davranışları modellenmekte ve iteratif
olarak çözüm bulmaya çalışmaktadırlar. Günümüze kadar yapılan bu algoritmalara örnek olarak Genetik
algoritmalar(GA), Karınca Kolonisi Algoritması(KKA), Tabu Search Algoritması(TS), Benzetilmiş
Tavlama(SA), Arı Kolonisi Algoritması(BC), Differantial Evolation(DE), Cuckoo Search(CS), Firefly
Algoritması(FA), Parçacık Sürü Optimizasyonu(PSO), v.b. verilebilir[1]. Literatürde yapılan çalışmalara
bakıldığında; Batık ve ark. verilen sistem için genetik algoritma ile denetleyici tasarımı gerçekleştiren arayüz
tasarımı gerçekleştirmişlerdir[2]. Jin ve ark. ise modifiye ettikleri Cuckoo Searh Algoritması ile denetleyici
tasarımı gerçekleştirmişlerdir[3]. Bununla birlikte Bendjeghaba ve ark. Firefly Algoritması ile denetleyici
tasarımı gerçekleştirmişledir[4]. Bu algoritmalar görüntü işleme içerisinde öz nitelik çıkarmada[5],
mühendislik problemlerinde[6-9], NP hard problemlerinin çözümünde[10], sınıflandırmada ve kümeleme[11]
gibi çok farklı yerlerde kullanılabilmektedir[1].
Bu çalışmada ilk olarak ateşböceği ve modifiye edilmiş ateşböceği algoritmalarının nasıl çalıştığına
dair bilgi verilecek ve yapılan modifikasyonla nasıl bir başarım sağlandığı bazı test fonksiyonlarında
gösterilip analiz edilecektir. Ardından bu geliştirilen algoritma ile literatür de olan birinci dereceden ve ikinci
dereceden ölü zamanlı sistemler için denetleyici tasarımı gerçekleştirilecektir.
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2. FIREFLY ALGORITHM
FireFly algoritması ilk olarak Xin She tarafından 2008 yılında önerilmiştir. Bu algoritma ateş
böceklerinin doğası gereği geceleri yanıp sönen ışıklarının diğer canlıları etkilemesi üzerine kurulmuştur. Bu
etkiye bakıldığında karşı cinsi etkileme olabildiği gibi yanıp sönme hızına bağlı olarak karşıdaki avcıları
korkutmakta olabilmektedir. Ayrıca karşıdaki avlarını cezbetmek içinde bu biyolojik kaynaklı ışıklarını
kullanmaktadırlar. Dolayısıyla Yang, bu canlıların davranışlarını modellerken bazı kabuller yapmıştır[12, 13].
Bu kabuller kısaca aşağıdaki gibidir.
Ateş böcekleri cinsiyet ayrımı yapmaksızın birbirlerini etkileyebilirler.
Ateş böceklerinin çekiciliği, parlaklığı ile orantılıdır. Az parlak olanlar çok parlayanlara doğru
hareket ederler.
Ateş böceğinin parlaklığı, çözülmesi istenen fonksiyonun ürettiği değer ile belirlenir.

•
•
•

Ateş böceklerinin ışık yoğunluğu(I) değeri Eşitlik-1’de verilmiştir. Bu değer başlangıç ışık
yoğunluğuna(I 0 ), ışığın sabit emilim katsayısına(γ) ve uzaklığa(r) bağlıdır.

I = I0e

− γr

(1)

Ateş böceklerinin çekiciliğini(β) veren Eşitlik- 2’deki başlangıç değeri(β 0 ), aslında iki ateşböceğinin
arasındaki uzaklığın sıfır olduğu andaki değeri göstermektedir. Çekicilik, uzaklığın karesine, sabit emilim
katsayısına ve başlangıç değerine bağlıdır. Eşiklik-2’yi kullanarak çekiciliği hesaplama bazen zor
olabildiğinden, işlemleri kolaylaştırmak için Eşitlik-3’de kullanılabilmektedir.

β = β0e

β=

− γr

2

(2)

β0
1 + γr

(3)

2

Ateşböceklerinin birbirine olan uzaklıkları Eşitlik-4’deki gibi hesaplanabilmektedir. Seçilen i.
ateşböceği ile seçilen j. ateşböceği arasındaki uzaklık Eşitlik-5’deki gibi bulunabilmektedir. Uzaklık ışık
yoğunluğunu ve çekiciliği etkileyip ateş böceklerinin yönünü tayin ettiği için önem arz etmektedir.
d

∑ (x

rij = x i − x j =

ik

− x jk )

2

(4)

k =1

Ateş böcekleri genel olarak parlaklığı ve çekiciliği yüksek olan ateş böceklerine doğru hareket
etmektedirler. Ateş böceklerinin bu davranışı Eşitlik- 5’deki gibi modellenmiştir. Bu denklemde ilk ifade ateş
böceklerinin t. anındaki konumunu ifade etmektedir. İkinci ifade çekiciliğe bağlı olarak ateşböceklerinin
birbirlerine olan uzaklıkları hesaplanarak üstel ifade içine konulup ardından konumlarının çıkarılmasıdır.
Denklemdeki 3. İfade, α rastlantı parametresinin katsayısı iken, ε i t gauss dağılımdan gelen bir rasgele sayıdır
ve global aramayı sağlaması için ilave edilmiştir. Bu ifadelerin hepsi hesaplandıktan sonra bir sonraki
konumları hesaplanmaktadır.

x i =x i + β 0 e
t +1

t

2

− γrij

(x

t
j

− xi

t

) + αε

t

(5)

i

FA algoritması Şekil-1’de verilmiştir. İlk olarak algoritmanın popülasyon büyüklüğü, çekiciliğin
başlangıç değeri, parlaklığın başlangıç değeri ve emilim katsayısının değerleri girilmelidir. Girilen
parametrelere bağlı olarak, amaç fonksiyonuna göre değerleri(parlaklıkları) belirlenir ve daha az parlak olan
ateşböcekleri diğer ateşböceklerine doğru hareket ettirilir ve tekrardan yeni yerlerine göre amaç
fonksiyonundaki değerleri güncellenir. Böylece en iyi olan konum bulunmaya çalışılmaktadır.
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Şekil-1 Ateş Böceği Algoritması

3. FA2 ALGORITHM
Ateşböceği algoritmasında ateşböcekleri parlaklığa ve hareket yönlerine bağlı olarak çalışmaktadır.
Buna ilave olarak bu çalışmada, ateşböceklerinin en iyi olan konumdan diğer konumlara doğru giderken ara
yolların değerlendirilmesi de bir aşama olarak eklenmiştir. Bu işlem yapılırken iterasyon içerisinde amaç
fonksiyonunu en iyi yapan konum kullanılmaktadır. Bu, en iyi konum ile j. konum bilgisi arasında belirlenen
p tane aralığın Eşitlik- 6’daki gibi bölünerek, yol üzerindeki gidilecek uzunluğun belirlenmesi işlemidir. Bu
adım uzunluğu, Eşitlik- 7’deki gibi k indisi ile arttırılarak en iyi konumdan, j. konuma kadar ara konumların
bulunması sağlanır. Bulunan her konum, amaç fonksiyonunda yerine konularak en iyi konum bulunmaya
çalışılır.

Δ=
rbest , j

rbest , j
k

,    k 1, 2, 3, …. p
=

(6)

xo =
xbest + kΔrbest , j ( x j − xbest )
k

(7)

Oluşturulan algoritmaya ait akış diyagramı Şekil-2’de görülmektedir. Burada, Ateşböceği algoritmasına
ilave olarak bir alt fonksiyon ilave edilmiş ve bu alt fonksiyon ile arada kalan iyi noktalar kullanılarak
ateşböceklerinin ek iyi konumları bulunmaya çalışılmıştır.
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Şekil 2 FA2 Algoritması

4. SIMULATION
Bu çalışmada FA ile FA2 algoritması karşılaştırılması sağlanmıştır. Modifiye edilen bu algoritmanın
başarısını ölçmek için test fonksiyonları üzerinde yüzer adet denemeler yapılmış ve sonuçları analiz
edilmiştir. Ardından PID Tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu sonuçlar Intel(R) Core(TM) i7-6700 HQ CPU @
2.60 Ghz, 64 Bit, 8GB RAM’e sahip bir bilgisayardan elde edilmiştir. Yapılan çalışma Matlab 2013a
programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

4.1. Simulations for Test Functions
Ateşböceği Algoritması ile FA2 algoritmasının değerlendirilmesi için test fonksiyonları
kullanılmıştır. Literatürde bu tip optimizasyon problemlerinin başarısını ölçmek için kullanılan farklı test
fonksiyonları mevcuttur. Bunlardan 3 tanesi seçilerek, optimal ve mutlak değerleri farkları 1e-4’ün altına
düşünceye kadar iterasyonlara devam edilmiş ve elde edilen sonuçlar kıyas edilmeye çalışılmıştır. FA
algoritması için çekicilik katsayısı(β 0 ) 0.8, ışığı emme katsayısı(γ) 1 ve rastgele sayının parametreleri olan
alfa(α), 0.2 olarak belirlenmiştir[12, 14, 15]. Popülasyon büyüklüğü(n) 30 ve maksimum iterasyon sayısı ise
100 olarak belirlenmiştir. Ek olarak, FA2 için bölüntü sayısı(p) 10 olarak belirlenmiştir.
Test fonksiyonlarından olan Michaelwicz fonksiyonu Eşitlik-8’de verilmiştir. Bu seçilen aralıkta
global minimumu f*=-1. 801 değerini almaktadır[16].

 x2 
f ( x, y ) =
− sin ( x ) sin 

π 

2m

 2 y2 
− sin ( y ) sin (
 ; x ∈ [0, 5], y ∈ [0, 5]
 π 
2m

(8)

Seçilen diğer test fonksiyonu Easrom test fonksiyonu Eşitlik-9’da verilmiştir. Bu fonksiyonun
belirlenen aralıkta global minimum değeri f*=-1’dir[16].

f ( x, y ) =
−cos ( x )cos ( y )exp ( −( x − π ) − ( y − π ) ); x ∈ [0, π ], y ∈ [0, π ]
2

2

(9)

Diğer test fonksiyonu ise Eşitlik-10’da verilmiş olan Shubert’ın iki değişkenli fonksiyonudur. Bu
test fonksiyonun global minimumu f*=-180,7309’dır[16].
f ( x , y ) =−

5

icos [( i + 1) x + 1]

∑

5

∑cos [( i + 1) y + 1] ;  x ∈ [ −10,10] , y ∈ [10,10]

(10)

=i 1 =i 1

Michalewicz test fonksiyonu’na ait örnek sonuçlar Şekil-3 ve 4’de verilmiştir. Bu örnek için
Michalewicz test fonksiyonu üzerinde ilk olarak yüzey üzerine 30 tane random değer ataması yapılarak ateş
böceklerinin konumları belirlenmiştir. Ateşböceklerinin konumları ile amaç fonksiyonunu en iyi yapan en
parlak ateş böceği arasında lineer bir yol oluşturulmuştur. Daha sonra bu yol bölümlere ayrılmıştır. Yani ateş
böceğini alıp, bu noktadan adım adım en iyi konuma gittiği düşünülmüş ve bu yol üzerinde en iyi konum
bulunmaya çalışmıştır. Şekil-4’e bakıldığında, ateşböceklerinin en iyi konuma gitme senaryosu global
minimuma yakın sonuçlar verebilmektedir.
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Şekil 3 Michalewicz’s test Fonksiyonu

Şekil 4 Michalewicz’s test Fonksiyonu

Yapılan testlerde FA2 algoritmasının bazı durumlar için daha başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür.
Tablo-1’e bakıldığında, genel olarak iterasyon sayılarının ortalamasını düşürdüğü görülmektedir. En fazla
düşüş Michalewicz fonksiyonu için olurken, en az düşüş Easom fonksiyonu için olmaktadır. Standart
sapmaya bakıldığında, Easom ve Michalewicz fonksiyonlarında standart sapma çok yüksek olmadığı
görülmektedir. Yani ortalama etrafında yakınsadığı söylenebilir. Shubert fonksiyonuna bakıldığında,
ortalamanın düştüğü, fakat standart sapmanın biraz yüksek olduğu görülmektedir. Bu da minimumun genel
olarak ortalama değer etrafında bulunduğunu, fakat minimum ve maksimum değerlerin ortalamaya fazla uzak
olduğunu göstermektedir. Genel olarak düşüşlerine bakıldığında, en kötü durumda bile bir iyileşme olduğu
görülmektedir.
Tablo I. Test Fonksiyonlarının İterasyon Analizi Sonuçları
Easom
Fun.

Easom
for Fun.

FA

Ortalama
Standart Sapma

Michalewicz Michalewicz Shubert Shubert
for Fun. for FA

FA2

46,22

Fun.

for Fun. for Fun. for

FA2

45,81

7,9131396 7,59411654

FA

49,52

4,65

7,124406762

2,12904398

93,63

FA2
74,55

6,824873 26,86042

Minimum

17

16

34

2

73

19

Maximum

61

59

62

12

100

100
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4.2. Simulations for PID Design
PID’ler, endüstride en çok kullanılan popüler denetleyici tipidirler. Matematiksel ifadesi Eşitlik11’de verilmiştir. Bu eşitlikte K p oransal kazanç, K i integral kazancı, K d ise türevsel kazanç olarak
adlandırılmaktadır.

Ki

Gc ( s ) = K p +

s

+ Kd s

(11)

Bu parametrelerin sistem cevabı üzerinde, dolayısıyla performansı üzerinde etkisi bulunmaktadır.
Düzgün seçilememesi halinde sistemin performansı düşük olabilmektedir. Bunun için farklı denetleyici
tasarımı metotları geliştirilmiştir. Bunların en çok bilineni Zeigler Nichols’ün basamak cevabına veya frekans
cevabına göre tasarım tekniğidir.

Şekil 5 Sistem Modeli

Bu çalışmada önerilen algoritma kullanılarak yapısı Şekil-5’de verilen sistem için denetleyici
tasarımı gerçekleştirilecektir. Bu algoritma bir amaç fonksiyonunu minimum yapacak şekilde çalışmaktadır.
Bu problem için belirlenen performans kriteri aslında bir amaç fonksiyonudur ve Eşitlik-12’de verilmiştir. Bu
performans kriteri referans işareti ve çıkış işaretinin mutlak değerinin zamanla çarpımının integraline eşittir.
=
ITAE

e (t ) dt ∫ t ( r (t ) − y (t ) dt
∫t=

(12)

Birinci ve ikinci dereceden ölü zamanlı sistemler Eşitlik-13 ve Eşitlik-14’de verilmiştir. Bu
sistemler için FA2 algoritması kullanılarak, Eşitlik-12’deki amaç fonksiyonunu minimum yapacak denetleyici
katsayıları bulunmaya çalışılmıştır. FA2’nin kullanıldığı bu çalışmada, çekicilik katsayısı(β 0 ) 0.8, ışığın
emilim katsayısı(γ) 1, rastgele sayının parametreleri olan alfa(α) 0.2, bölüntüleme sayısı(p) 5, popülasyon
büyüklüğü (n) 30 ve maksimum iterasyon sayısı 100 alınmıştır.
G1 ( s ) =
G2 ( s ) =

1
11s + 1
e

e

−3.5 s

(13)

−0.2 s

( s + 1)

(14)

2

Denetimli G1 Sistem Cevabı
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Şekil 6 G1 Sistemi

Şekil-6’da, G 1 (s) için elde edilen denetimli basamak cevapları verilmiştir. Tasarım FA2, Simulated
Annealing(SA) ve Zeigler Nichol(ZN) ile yapılmıştır. Diğer taraftan ZN ile yapılan tasarım sonucunun
kararsız olduğu görülmüş, bu nedenle Şekil-6’da sadece FA2 ve SA ile elde edilen cevap eğrileri verilmiştir.
FA2 algoritmasının Gupta ve ark. yaptığı SA’dan daha iyi sonuç verdiği görülmektedir[17]. Tablo II’de elde
edilen denetleyici katsayıları ve hata kriterleri verilmiştir. FA2 algoritmasının vermiş olduğu sonuca
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bakıldığında, hata kriterini düşürdüğü görülmektedir. Ayrıca Şekil-6’ya bakıldığında aşımın ve oturma
zamanının daha az olduğu görülmektedir.
Table II. G 1 (s) Sistemi için Elde Edilen Denetleyici Parametreleri ve Hata Değerleri
Denetleyici Türleri

Kp

Zeigler Nichols(ZN)

Ki

Kd.

ITSE

15,778

27,709

-0,328

3,22e22

1,6

0,161

0

4,4717

2,3073

0,18

1,5974

2,5752

Simulated Annealing(SA)
Improve FireFly Algorithm (FA2)

G 2 (s) sistemi içinde denetleyici tasarımı yapılmış ve elde edilen sistem cevapları Şekil-7’de
verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi, ZN ile yapılan tasarım sonucunun aşım ve oturma zamanı en fazla iken,
FA2 ile tasarım yapıldığında en az aşım ve oturma zamanı elde edilmektedir. Tablo-III’de farklı metodlarla
elde edilen denetleyici katsayıları ve hata değerleri verilmiştir. Tabloya bakıldığında, en yüksek hata oranını
yine ZN, sonra Jin ve ark. yaptığı Cuckoo Search Algortiması(CS) verirken, FA2 algoritması en az hata
değerine sahiptir[3].
Denetimli G2 Sistem Cevabı
1.5
FA2
ZN
CS

1

0.5

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Şekil 7 G2 Sistem Cevabı
Table III. G 2 (s) Sistemi için Elde Edilen Denetleyici Parametreleri ve Hata Değerleri
Denetleyici Türleri

Kp

Ki

Kd.

ITSE

Zeigler Nichols(ZN)

6.405

6.3416

3.2057

0,4601

Cuckoo Search Algorithm(CS)

5.7413

2.8692

3.0597

0,1293

Improve FireFly Algorithm(FA2)

4,7826

2,3885

2,4003

0,1172

5. CONCLUSION
Bu çalışmada Ateşböceği Algoritması modifiye edilerek FA2 algoritması önerilmiştir. Bu yapıda
ateş böceklerinin en iyi konuma gittiği farz edilerek, gideceği yol bölümlere ayrılmış ve her adımda
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uygunluk fonksiyonları değerlendirilmiştir. Önerilen FA2 algoritması ve FA algoritması, 3 farklı test
fonksiyonu kullanılarak, belirli kısıtlar altında denenmiş ve bu çalışmada yapılan modifikasyon ile FA2
algoritmasının daha başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. Bununla birlikte geliştirilen bu algoritma ile
birinci ve ikinci dereceden ölü zamanlı sistemler için denetleyici tasarımı gerçekleştirilmiş ve literatürde
olan bazı çalışmalardan daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür.
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Abstract
The use of controllers is an important part of system design. In the literature, by using the time or frequency domain data
of the system, there are different methods that make this type of controller design suitable for system specifications, under
certain criteria. In parallel with the advances in computer and artificial intelligence, the applications of the heuristic
algorithms in the control systems are increasing. In this study, a graphical user interface program was built for designing
different controllers with different algorithms. This program could also be used for educational purposes. With this
program, it is possible to find the controller coefficients for the given system according to the controller type and error
criteria. These controller coefficients are calculated using one of the user-specified Particle Swarm Optimization, Cuckoo
Search Optimization or Firefly algorithms. Subsequently, the step response, controlled system response and the error value
of the system can be presented both numerically and graphically.
Keywords: PSO, Cuckoo Search, FireFly, Time Delay Systems, Controller Design

1. INTRODUCTION3
Günümüzde denetleyici tasarımında klasik yöntemlerin yanı sıra sezgisel algoritmalarda sıklıkla
kullanılmaktadır. Ölü zamanlı sistemler için kullanılan klasik yöntemlerde birim basamak cevabı, dürtü
cevabı veya kapalı döngü osilasyon gibi sistem cevapları kullanılarak veya iç model kontörlü gibi denetim
teknikleri ile yakınsama yapılıp, denetleyici tasarımı yapılmaktadır. Bu yapıldıktan sonra fine tunning denilen
daha iyi ayarlama yapılarak, sistem cevabı istenilen değerlere getirilmeye çalışılmaktadır. Fakat sezgisel
algoritmalarda yakınsama yapmak yerine belirli bir amaç fonksiyonu ve kısıtlar belirlenmektedir. Bu amaç
fonksiyonu ve kısıtlar sayesinde sistem cevabı istenilen yere getirilmektedir. Ayrıca sezgisel algoritmaların
başarısı kendi doğalarında oluşturdukları popülasyonların muhtemel çözümleriyle beraber çözüm uzayında
geniş çaplı araştırma yapmalarından kaynaklanmaktadır. Bu nedenden ötürü bu metotlar çok geniş uygulama
alanına sahiptir. Bu sezgisel algoritmaların temelinde doğadaki canlı ve cansız varlıkların davranışları
modellenmektedir. Çünkü doğa, en iyiyi devam ettirme ve en iyi olanı koruma veya en optimum sonuca göre
işlem yapma eğilimindedir. Dolayısı ile bu davranışlar modellenerek, çözümlenmesi zor olan problemlere
uygulanabilmektedir. Bu tür çalışmalara bakıldığında ilk olarak Genetik Algoritmalar ile başlayan bu
evrimsel algoritmalar çeşitlenerek Karınca Kolonisi Algoritması, Parçacık Sürü Optimizasyonu, Diferansiyel
Evrim(DE), Harmony Arama(HS), Yapay Arı Kolonisi(ABC), Ateş Böceği Algoritması(FA), Guguk Kuşu
Algoritması(CS), Gri Kurt Optimizasyonu vb. şeklinde çeşitlenmiştir. Bu algoritmaların hepsinde minimum
ya da maksimum yapılmak istenen bir amaç fonksiyonu vardır. Bu amaç fonksiyonu probleme göre seçilen
bir ölçüt veya bir kısıt olmaktadır. Ölü zamanlı sistemlerin denetlenmesinde ise bu amaç fonksiyonu referans
işareti ve sistem cevabı arasındaki hatanın varyasyonları olmaktadır. Bunun yanı sıra klasik tekniklerle bu tip
sistemler denetlenmek istendiğinde, genellikle en çok kullanılan Zeigler Nichols’ün PID denetleyicisi
tasarlanabilir. Fakat ölü zamandan kaynaklı olarak bir öngörü yapan ve hata sinyalinin değişimine karşı
büyük bir kontrol işareti üreten D operatörü sistemi kararsız yapabildiğinden ve robustlığı bozduğundan ötürü
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bu tip sistemler için uygun olamayabilmektedir[1]. Bunun yerine yine öngörü yapan fakat bu sistemin
modelini yakınsama yaparak ve ölü zamanını elimine ederek denetleyici tasarımı yapılabilen Smith
öngörücüsü kullanılabilir[2]. Doğru bir kontrol sinyali elde etmek için Smith öngörücüsünde sistem ile
modelin birbirine uyumlu olması önem arz etmektedir. Ayrıca Internal Model Controller(IMC) gibi
yakınsama yaparak, kapalı döngüde kutup yok etme gibi tekniklerde kullanılmaktadır. Fakat bu teknikte de
robustlık ve bozucuyu sönümleme konusunda seçim yapmak gerekmektedir[3]. Bununla birlikte farklı bir
denetleyici olan Katsayı Diyagramı tekniği ile ölü zamanlı sistemler için denetleyici tasarımı
yapılabilmektedir. Buradan elde edilen denetleyici ile aşımsız bir sistem cevabı elde etmek mümkündür.
Fakat bu teknikte de ölü zaman Pade açılımı yapılarak yakınsama yapılmaktadır[4]. Klasik yöntemlerin
yanında bilgisayarların hesaplama gücü geliştiği için, sezgisel algoritmaların denetim sistemlerinde kullanımı
kolay hale gelmiştir[5]. Parametre sayısı arttıkça boyut sayısının artmasına rağmen global-lokal arama
yapabilen algoritmalar sayesinde, belirlenen amaç fonksiyonunu çözümü olduğu takdirde istenilen değerlere
getirebilmek mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle denetim sistemlerinde bu algoritmaların kullanılmasında
önemli olan husus belirlenen amaç fonksiyonu, kontrolör tipi ve kullanılacak olan algoritmadır. Çünkü
buradaki her bir segmentin kendine has parametreleri olduğu için istenilen performans muhakkak bu seçilen
parametrelerden etkilenecektir.
Literatüre bakıldığında, Porter ve Jones’un basit bir sistem için genetik algoritma ile ayrık PID katsayılarını
bulduğu görülmektedir[6]. Mitsukura ve ark. yine PID tasarımı yapmakla birlikte, sistem parametrelerini en
küçük kareler yöntemiyle de buldurarak PID tasarımı gerçekleştirmişlerdir[7]. Mirzal ve ark. yapmış
oldukları çalışmada, birinci dereceden zaman gecikmeli bir sistem denetimi için PID katsayılarını genetik
algoritma ile buldurarak, Zeigler Nichols yöntemine göre başarılı sonuçlar elde ettiğini ifade etmişlerdir[8].
Khanduja ise bir sistemin parametrelerini gradyen metoduna göre kestirmiş ve bu kestirilmiş sisteme parçacık
sürü optimizasyonunu kullanarak PID denetleyicisi tasarlamışlardır[9]. Giang ise otomatik bir voltaj
regülatörünün lineerleştirilmiş modeline parçacık sürü optimizasyonu ile PID tasarımı gerçekleştirmiş ve
daha önceden yapılan çalışmalarla kıyaslamıştır[10]. Roeva ve ark. yapmış oldukları çalışmada nonlineer bir
sistemi Kalman filtresi kullanarak denge noktasına göre lineerleştirmiş ve Firefly algoritmasını kullanarak bu
sisteme PID tasarımı yapmışlardır[11]. Meena ve Chita ise FireFly algoritmasında bir modifikasyon yaparak
beş farklı sistem için PID tasarımı gerçekleştirmişler ve daha önceden yapılan çalışmalarla
karşılaştırmışlardır[12]. Jin ve arkadaşları ise Cuckoo Search algoritması ve kendi önerdikleri modifiye
edilmiş Cuckoo Search Algoritmaları ile birinci ve ikinci dereceden zaman gecikmeli sistemler için PID
tasarımı gerçekleştirmişler ve sonuçlarını Zeigler Nichols yöntemi ile karşılaştırmışlardır[13]. Luo ve Lv ise
lokal arama bakımından Cuckoo Search algoritmasını modifiye etmişler ve lineer olarak modellenmiş termal
enerji santrali için PID tasarımı gerçekleştirmişlerdir[14]. Sevin ve ark. yapmış oldukları çalışmada, Matlab
ve .NET tabanlı kullanıcı dostu bir arayüz tasarlayarak BJT’li yükselteç devrelerinin analizini yapan bir
çalışma yapmışlardır. Aynı çalışmaya benzer bir arayüzü Vatansever ve ark. da gerçekleştirmiştir[15]. Ayrıca
Vatansever ve Hatun yapmış oldukları çalışmada, kullanıcı tarafından belirlenen bir sistem için sistem
analizörü yaparak mühendislik öğrencileri için kullanışlı bir arayüz tasarlamıştır[16]. Bununla birlikte Batık
ve ark. yapmış oldukları çalışmada, kullanıcı tarafından belirlenen sistem ve yine kullanıcı tarafında
belirlenen P, PI, PID denetleyicilerinden birisi ile sistemi kontrol eden denetleyici katsayılarını GA ile
bulmayı sağlayan bir arayüz tasarlamışlardır[17].
Bu çalışmada kullanıcı tarafında belirlenen ölü zamanlı bir sistem için PSO, Cuckoo Search ve
FireFly algoritmalarıyla PI, PID, PI-P, PI, PI-PI, PI-PD, PID-P, PID-PI, PID-PD, PID-PID gibi farklı
denetleyicilerden birisi için denetleyici tasarımları gerçekleştirecek MATLAB GUI tabanlı kullanıcı dostu bir
arayüz tasarımı gerçekleştirilmiştir.

2. OPTIMIZASYON ALGORITMALARI
Doğadan esinlenilerek geliştirilen bu algoritmalar, bir amaç ölçütünü minimum yada maksimum yapmaya
çalışmaktadırlar[18, 19]. Denetim sistemlerine bakıldığında bu amaç ölçütü yüzde aşım, oturma zamanı,
yükselme zamanı gibi farklı performans kriterleri olabileceği gibi, tüm bu performans ölçütlerini içeren
hatanın mutlak integrali(IAE), hatanın karesel integrali(ISE), mutlak hatanın zamanlı integrali(ITAE), karesel
hatanın zamanlı integrali(ITSE), karesel hatanın zamanlı karesiyle integrali (IT2SE) gibi kriterlerde
olabilmektedir[20]. Dolayısı ile bu algoritmalar belirlenen amaç fonksiyonunu uygun değere getirecek
denetleyici katsayılarını bulmaktadırlar. Bu algoritmaların birbirine göre avantajları olduğu gibi
dezavantajları da bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında global ve lokal aramada ne kadar başarılı ise, o
derecede yakınsama hızı ve en iyiyi bulmaya yatkındırlar. Bu nedenle modellenmiş olan bu algoritmalara
bakıldığında modifikasyonları genelde lokal ve global aramada yapılan veya parametreleri adaptif yapılan
değişik varyasyonları olmaktadır.
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2.1. Parçacık Sürü Optimizasyonu
Kennedy ve Eberhart tarafından geliştirilen Parçacık Sürü Optimizasyonu(PSO), sürülerin davranışlarından
esinlenmiştir [21-23]. Örnek olarak bir balık sürüsünde her bir balığın yiyecek bulabilmesi, avcılardan
kaçabilmesi veya çevreye uyum sağlaması gibi davranışlarının modellenerek geliştirildiği bir algoritmadır.
Popülasyon temelli olan bu algoritma, sürü içerisinde bilgi paylaşımı ile durumlarını güncellemektedir. Sürü
içerisindeki her balık, parçacık olarak adlandırılmakta ve her parçacığın sürü içerisinde konum(p) ve hız(v)
bilgileri bulunmaktadır. Bu konum ve hız bilgileri, parçacığın iterasyon içindeki en iyi pozisyonuna(p best ),
sürü içerisindeki en iyi pozisyonuna(g best ) ve o andaki hız bilgisine göre her iterasyon da güncellenmektedir.
Bu pozisyon ve hız bilgileri Eşitlik 1 ve 2’deki denklemler ile güncellenir[21-23].

vt +1 = wvt + c1r1 ( pbest − pt ) + c2 r2 ( gbest − pt )
pt +=
pt + vt +1
1
Eşitlik 2’de, r 1 ve r 2 her iterasyonda 0-1 arasında üretilen rastgele sayılardır. c 1 ve c 2 1,8-2 arasında değer
alan öğrenme faktörüdür. Eski hıza yakınlığını sağlayan atalet katsayısı w ise 0’a yaklaştıkça eski hızı
unutmayı sağlamaktadır. Aynı zamanda iterasyon sayısı arttıkça ataletin değeri genellikle küçültülmektedir.
Atalet katsayısının çok küçülmesi de parçacıkların hareket edememesine neden olmaktadır[21, 24]. PSO
algoritması Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. Parçacık Sürü Optimizasyonu[21]

2.2. Cuckoo Search Algoritması
Xin-She ve Suash-Deb tarafından geliştirilmiş olan Cuckoo Search Algoritması(CS), guguk kuşlarının
yumurtalarını başka yuvalara bırakarak, kendi yumurtalarını başka guguk kuşlarının büyütmesini
sağlamalarından esinlenerek geliştirilmiş bir algoritmadır. Guguk kuşlarının bu içgüdüsel davranışlarına
kuluçka parazitliği(broodparasitism) denilmektedir[25]. Bu içgüdüsel davranışları modellemek için belirli
kurallar belirlenmiştir[18, 25, 26];
•

Bir guguk kuşu rastgele seçtiği bir yuvaya bir tane yumurta bırakabilir.

•

Yuva içerisindeki kaliteli yumurta bir sonraki jenerasyona aktarılmaktadır.

•

Yuvanın sahibi guguk kuşu, yuvaya geri döndüğünde bırakılmış olan yabancı yumurtayı belirli bir
p a (0,1) olasılığı ile tanıyabilmektedir. Eğer ev sahibi guguk kuşu bırakılmış olan yabancı
yumurtayı tanırsa ya kendine yeni yuva kurmak üzere yuvayı terk edecek yada yabancı yumurtayı
aşağı atacaktır.

3477

(1)
(2)

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
Cuckoo Search algoritması, global ve lokal rassal yürüyüşün dengelenerek kullanıldığı bir algoritmadır. Bu
dengeleme de global ve lokal rassal yürüyüşlerin kontrol parametreleri bulunmaktadır ve bu parametreler
ayarlanmaktadır. Cuckoo Search algoritmasında küresel rassal yürüyüş Levy Flight ile
gerçekleştirilmektedir[25]. Eşitlik(3)’ de verilen Levy Flight ile üretilen rastgele değer gibi bir değişkenle
ağırlıklandırılmaktadır. Ardından bu eski konum bilgisi ile toplanıp yeni konumun bulunması sağlanmaktadır.
Bu çalışmada
parametresi 1 olarak alınmıştır. Ayrıca Levy Flight içinde Xin-She’nin önermiş olduğu
kontrol parametreleri λ ’dır. Eşitlik3’de verilen ve küresel rassal yürüyüşü sağlayan parametresi genellikle
1 ile 3 arasında alınmaktadır[25]. Bu çalışmada 1,5 olarak alınmıştır.

xit +1 = xit + α ⊗ Levy (λ )

(3)

Yerel rassal yürüyüş ile lokal aramayı sağlayan denklem Eşitlik 4’de verilmiştir. Bu denklemdeki α Eşitlik
3’deki ile aynıdır. s adım uzunluğu olup değerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Çünkü büyük bir değer
seçildiğinde yakınsama olmayabilir. Küçük seçilirse çok fazla iterasyon yapılması gerekebilir[26]. H(u) adım
fonksiyonu olup,

∈ parametresi

ise gauss dağılımdan gelen rassal reel bir sayıdır.

x tj

ve

xkt

ise çözüm

uzayındaki vektörlerinin birbiri ile rasgele değişmesini sağlayan permüstasyonlarıdır.

xit +1= xit + α s ⊗ H ( pa − ∈) ⊗ ( xtj − xkt )
Cuckoo Search Algortimasının adımları Şekil 2’de verilmiştir

Şekil 2. Cuckoo Search Algoritması[25]

2.3. FireFly Algoritması
Xin-She Yang tarafından 2008 yılında önerilen FireFly algoritması, ateşböceklerinin davranışlarından
esinlenilerek geliştirilmiş bir algoritmadır. Ateş böcekleri geceleri ışıkları yanıp sönen ılıman ve tropik
bölgelerde yaşayan canlılardır. Ateş böcekleri bu biyolojik esanslı olan ışıklarını 2 temel amaç için yakıp
söndürmektedir. Dişileri ve avlarını cezbetmek için ve ayrıca başka canlılara karşı korunmak içinde ışık
yaymaktadırlar. Dolayısıyla bu algoritma, ateş böceklerinin parlaklık ve hareket yönleri modellenilerek
geliştirilmiş bir algoritmadır. Ateşböceklerinin bu davranışları, algoritma için kurallaştırıldığında aşağıdaki
sonuçlar ortaya çıkar.
• Ateş böceklerinin cinsiyeti olmadığı varsayımı yapılır ve her biri birbirini etkileyebilir
• Ateş böceklerinin parlaklığı, çekiciliği ile doğru orantılıdır. Parlak olan ateş böceği diğerlerini
kendine doğru çeker.
• Ateş böceğinin parlaklığı amaç fonksiyonundan elde edilecek olan değere göre belirlenmektedir.
Ateş böceklerinin parlaklığı, ışık yoğunluğu ve çekiciliği birbirileri ile doğrudan ilişkilidir. Eşitlik 5’de
verilen Işık yoğunluğu(I) denklemi, başlangıç ışık yoğunluğuna(I 0 ), ışığın sabit emilim katsayısına( ) ve
uzaklığa(r) bağlı olarak değişebilmektedir.
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I = I 0 e −γ r

(5)

Ateş böceklerinin birbirlerine olan çekiciği(β), Eşitlik 6’daki gibi uzaklık ile artıp azalabilmektedir.
Denklemdeki başlagıç değeri(β 0 ), iki ateşböceğinin arasındaki uzaklığın sıfır olduğu andaki değeri
göstermektedir. Ayrıca çekicilik Eşitlik 7’deki denklem vasıtasıylada hesaplanabilmektedir[27].

β = β 0 e −γ r
β0
β=
1+ γ r2

2

(6)
(7)

Ateş böceklerinin birbirine olan uzaklıkları hem ışık yoğunluğunu hemde çekiciliği değiştirmektedir. Bu da
ateş böceklerinin yapacakları hareketi belirlemektedir. Dolayısıyla ateş böceklerinin birbirleri arasındaki
uzaklıkların hesaplanabilmesi için Eşitlik 8 kullanılmaktadır.

rij = xi − x j =

d

∑ (x
k =1

ik

− x jk ) 2

(8)

Ateş böceklerinin bu davranışlarının modellemek için Eşitlik 9 kullanılmaktadır. Bu denklemdeki son ifade
α ağırlıkken, ε gauss dağılmış rastgele bir değişkendir. Ortadaki ifade ise iki ateş böceği arasındaki farkı
çekilcik ile çarparak hareket yönünü tayin etmektedir. İlk ifade ise bir önceki konum olup, bu son iki ifade
bunun üzerine eklenerek ateş böceğinin yeni konumu belirlenir[18, 28].

xit +1 =xi + β 0 e

− γ rij2

( x j − xi ) + αε it

Ateş böceği algoritmasının adımları Şekil 3’de verilmiştir.

Şekil 3. Ateş Böceği Algoritması [18]

3. MATLAB GUI ARAYÜZÜ
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Bu çalışmada Şekil 4’de görülen ve Matlab GUI kullanılarak yapılan bir arayüz tasarımı gerçekleştirilmiştir.
Bu arayüz kullanılarak, kullanıcı tarafından belirlenen ölü zamanlı bir sistemin tranfer fonksiyonu için
denetleyici tasarımı yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra, tercih edilen denetleyici tipine ve hata kriterine göre
sistem için uygun olan denetleyici katsayıları algoritmalar vasıtası ile bulunmaktadır.
Kullanıcı, denetlenmek istenen sistem transfer fonksiyonuna ait pay, payda ve ölü zaman bilgisini, ara yüzde
bulunan “Sistem” bölümünden girebilmektedir. Tasarlanmak istenen denetleyici, “Denetleyici Tipi”
bölümünden seçilebilmektedir. Yine kullanılacak olan hata kriteri, arayüz üzerinde bulunan “Hata Kriteri”
bölümünden seçilebilmektedir. Kullanılacak olan optimizasyon algoritması ise, arayüz üzerindeki
“Algoritmalar” bölümünden seçilebilmektedir.

3.1. Örnek Uygulama 1.

Şekil 4. Ölü Zamanlı Sistemlerin Denetlenmesi Arayüzü

Şekil 4’de görülen ara yüzde, denetlenmek istenen sistem birinci dereceden ölü zamanlı bir sistem olarak
girilmiştir. Ayrıca denetleyici tipi PID ve kullanılacak olan algoritma Partical Swarm Optimization(PSO)
olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte hata kriteri, IAE olarak seçilmiştir. Seçili olan algoritmanın
parametresi değiştirilmek istendiğinde, ara yüz üzerindeki “Algoritmalar” bölümünde “Algoritma
Parametrelerini Ayarla” butonuna tıklanır. Örnek Uygulama 1’deki seçili olan algoritma PSO olduğu için,
Şekil 5’de görülen “PSO_Parametreleri” penceresi görüntülenecektir. CS algoritması için Şekil 6’da görülen
“CS_Parametreleri”, FA algoritması içinse Şekil 7’de görülen “FA_Parametreleri” pencereleri
görüntülenecektir. Burada, parametreler değiştirilip “Kaydet ve Çıkış” butonuna basıldığında, parametreler
güncellenmiş olacaktır. Parametre ayarları yapıldıktan sonra, Şekil 4’deki ara yüz de, “Denetleyici
Katsayılarını Bul” butonu tıklandığında sistem için en uygun denetleyici katsayıları bulunmaya başlanacaktır.
İşlem bittiğinde, algoritmaların sistem için bulmuş olduğu denetleyici katsayıları, sistem basamak cevabı ve
denetlenmiş sistem basamak cevabı görüntülenecektir. Şekil 4’den görüldüğü üzere, denetlenmiş sistem
cevabı, denetimsiz sistem cevabına göre referans işareti daha az hata ile izlemektedir.
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Şekil 5. PSO Parametreleri

Şekil 6. CS Parametreleri

Şekil 7. FA Parametreleri

3.2. Örnek Uygulama 2

Şekil 8. Kararsız Ölü Zamanlı Bir Sistemin CS Algoritması ve PI-PD Denetleyicisi kullanarak Elde Edilen Basamak Cevabı

Klasik PI ve PID denetleyicilerinin tasarımı, belirlenen amaç ölçütü ve algoritmaya göre yapılabilmektedir.
Ayrıca geri besleme yolu üzerinde denetleyiciler kullanılarak, zaman gecikmeli kararlı-kararsız sistemler için
belirlenen amaç ölçütüne göre PI-P, PI-PI, PI-PD, PID-P, PID-PI, PID-PD, PID-PID gibi denetleyicilerin
katsayıları da bu arayüz sayesinde tercih edilen algoritma ile hata kriterine göre bulunabilmektedir. Şekil 8’de
görüldüğü gibi, tercih edilen PI-PD denetleyici tipi ile kararsız ölü zamanlı bir sistemin basamak cevabı,
denetleyici katsayıları ve hata değeri CS algoritması ile bulunarak görüntülenmiştir. Sonuçlara bakıldığında,
kararsız bir sistem için başarılı bir şekilde denetleyici tasarımı yapıldığı görülmektedir.
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3.3. Örnek Uygulama 3

Şekil 9. Minimum Fazlı Ölü Zamanlı Bir Sistemin FA Algoritması ve PID-PD Denetleyicisi kullanarak Elde Edilen
Basamak Cevabı

Endüstride bazı sistemler non-mimimum fazlı olabilmektedir. Bu tür sitemler genellikle, sistem sıfırının sağ
yarı düzlemde olmasından anlaşılmaktadır. Bu örnekte, PID-PD denetleyici tipi, ITAE hata kriteri ve FireFly
Algoritması seçilmiştir. Şekil 9’da görülen Örnek Uygulama 3’ün sonuçlarına bakıldığında, denetimsiz sistem
basamak cevabında görülen kararlı durum hal hatasının, denetlenmiş sistem cevabında giderildiği
görülmektedir.

4. CONCLUSION
Bu çalışmada PSO, CS ve FA algoritmalarını kullanarak farklı tipte denetleyici tasarımı yapılabilen bir ara
yüz programı yapılmıştır. Kullanıcılar, bu program sayesinde kolaylıkla denetleyici tasarımı ve analizini
yapabilmektedir. Ara yüz programında girilen sistem için tasarlanacak denetleyici tipi, optimizasyon
algoritması ve amaç fonksiyonunu minimize edecek hata kriteri seçilebilmektedir. Hata kriteri olarak IAE,
ISE, ITAE, ITSE ve IT2SE kullanılabilmektedir. Genellikle farklı optimizasyon teknikleri ile bulunan
denetleyici katsayıları, minimum performans kriterinin local minimum olup sistem için çok keskin cevaplar
verdiği noktalarda ve bulunan denetleyici katsayılarının kırılgan(frigale) olduğu noktalarda yapılan küçük bir
hesaplama hatası veya virgülden sonraki basamak sayısının yuvarlanması, sistemi kararsız yapabilmektedir.
Bu yüzden verilen sistem için denetleyici hesaplamalarının otomatikleştirilmesi ve kullanıcıya esneklik
sağlanması önemlidir. Gerçekleştirilen bu çalışma ile olası bu tür problemlerin önüne geçilmesi
amaçlanmıştır. Tasarlanan bu arayüz ile çok geniş bir esneklik alanı oluşturularak, farklı tipteki sistemlere
uygun denetleyici tasarımı kolay kılınmıştır. Kullanıcı bu arayüz programını kullanarak sistemi, denetleyici
tipini, kullanılacak olan algoritmayı ve performans kriterini kolaylıkla değiştirebilmekte ve denetleyici
katsayılarını buldurarak sistem ve denetlenmiş sistem cevabını görebilmektedir.
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Abstract
This paper presents results of computational fluid dynamic (CFD) analysis of an ejector using steam as the working fluid. The CFD
modelling was used to investigate the effect of the relative position of the primary nozzle exit within the mixing chamber on the
performance of the ejector. Steam which was used as the working fluid was at saturated conditions. The analyses have been done with
different primary pressure, secondary pressure and discharged pressure. It was seen that it is possible to mix up to approximate 50%
secondary steam to the primary steam having 600 kPa pressure and suction steam having 100 kPa.
Keywords: CFD modelling, nozzle exit position, steam.

1. Introduction
Energy saving is very important phenomena because of global warming, ozone layer deplection etc. There are several
energy saving method which is used. Ejector systems are very useful systems for energy saving. Ejectors are simple mechanical
devices with no blades or other rotary parts using main fluid as the ‘‘motive flow’’ to compress another stream called ‘‘suction
flow’’. Motive flow which has high pressure is pass the converging-diverging nozzle so it expands under suction flow’s
pressure. Thus, suction flow enter the ejector because of venturi effect. Two flow which has supersonic velocity mix in the
mixing chamber. In the beginning, motive and suction flow have different velocities. When mixing process is completed two
stream velocities are equal.After the mixing process, the mixing flow is shocked into the “constant area zone”. Finally it
expands along the diffuser which is located after the constant area zone. The exit flow has subsonic velocity.
Ejector systems can be used many different areas. Desalination systems, refrigeration system ets. Textile industry
can also use to ejector. Steam is mostly used in textile industry. This steam is provided by boilers. After the steam is used in
the drying process it is released the atmosphere. This is a serious energy lose. The ejector can be used to prevent this energy
loss. The steam that is to be pumped into the atmosphere can be used as suction flow of ejector and the steam which is provided
from boiler is used as motive flow.
Ejector performance is very important. Therefore it must be deeply examine. Many factors affect the performance of
the ejector such as the diameter of mixing chamber, constant area zone, primary nozzle position. In the past, ejectors were
being designed and analyzed based on a classical theory developed by Keenan and Neumann [7]. This approach was based on
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one dimensional gas dynamics theory. The early studies of ejectors were focused on the development of the design techniques.
By this analytical approach, they could find the dominant effective parameters in the ejector operational conditions. Onedimensional viewpoint of gas dynamics were used by Christensen [2], Dutton and Carroll [3] and Huang et al. [5] to
evaluate characteristic parameters of such devices under varying working conditions.
The next approach in ejector analysis is to use computational fluid dynamics (CFD) methods that are capable of
visualizing the details of the flow field leading to a better understanding of the internal flow pattern.
The effect of the primary nozzle position on the efficiency of the ejector was examined in this study. CFD analysis
was performed by changing motive flow pressure, suction pressure and discharged pressure. The entrainment ratio and the
compression ratio were calculated to see the effect of the results on the ejector performance in different situations.

2. CFD Modelling Of An Ejector
There are two types of ejector designs in the literature. These are constant area mixing ejector and constant pressure
mixing ejector. Constant pressure mixing ejector is more effective than the other one so it is used mostly. The geometry
designed for use in this work is built using constant pressure mixing. The developed model is based on a number of literature
studies [5–8]. The designed geometry is shown in Figure 1.

Figure 1. Schematic description of design ejector showing details of nozzle exit positions.

A commercial code (Ansys 18.1) was used in this study. Partial differential equations were implicitly solved using
the steady-state density-based method. The main reason of selecting this approach was due to highly compressible flow and
high Mach number in the computational domain. Second order upwind method was used because of highly non-linear
equations. In order to have accurate results, the residual was setted 10-5. In addition mass balance (Q net ) between inlets and
outlet was also considering 10-5.

Q 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =

𝑄𝑄𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 +𝑄𝑄𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

(1)

𝑄𝑄𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
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Steady, two dimentional flow and asymmetric model was used the model. Since the problem is highly contain
turbulant flow, turbulence model selection is very important. Because of predicting the flow properties of emerging jet in the
axisymmetric co-flowing streams [9] the realizable version of k-Ɛ turbulence model was used the analysis.
The vapor used as the fluid in operation is saturated vapor and has perfect gas acceptance. It is reasonable to assume
that the steam is perfect gas when considering the critical point properties of the vapor.
The ejector has two inlets and one outlet boundary condition. stream. The ‘‘pressure inlet’’-type boundary condition
is applied to both motive and suction flows, while the ‘‘pressure outlet’’-type boundary condition is considered for the discharge
flow.

3. Results and Discussion
The two most important parameters used to determine the ejector performance are the Entrainment Ratio (ER) and
the Compression Ratio (CR). Entrainment ratio is the ratio of the secondary mass flow to primary mass flow. Compression
ratio is the ratio of the discarged pressure to the suction pressure. The higher the ER and CR, the better the performance of the
ejector. However, these two parameters are inversely proportional.
When the outlet pressure of ejector (P dis ) is below its critical value (P crit ), the secondary flow is choked in the constant
area zone. Therefore, the entrainment value (ER) remains constant. This situation is shown in Figure 2. The ejector performance
can be divided into three categories. Double choked flow, single choked flow and reversed flow. Double choked flow is the
stable operation which secondary flow choked into constant area zone. On the other hand Secondary flow does not choke in
single shock flow and and the value of ER decreases rapidly.
The higher values of P dis , leads to the reversed flow in the mixing zone. This mode is reversed flow. In this mode
ejector does not work properly and ER value become negative. As a result, double choked flow should be used for ejector
because of the its stable condition.

Fig. 2. Performance curve of a typical thermo-compressor with different operational mode. (Sharifi and Boroomand, 2013).

3486

0,5
0,45
0,4
0,35

ER

0,3
0,25

Psuc=100 kPa

0,2

Psuc=150 kPa
Psuc=180 kPa

0,15
0,1
0,05
0

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Nozzle Position (mm)

Fig. 3. Variation of the entrainment ratio and suction pressure with nozzle exit position and pressure of motive fluid 600 kPa,
discharged pressure 150 kPa.
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Figure 3 shows the variation of the entrainment ratio with the nozzle exit position for different suction pressures. As
can be see in the figure1, Nex2 and Nex3 are 30 and 60 mm, respectively, upstream of the mixing chamber entrance, equivalent
to 0.42 and 0.21 length, respectively, of the diameter of the constant area mixing chamber. Nex1 is in alignment with the plane
of the mixing chamber entrance, while Nex4 and Nex5 are 0.42 and 0.21 length, respectively, of the constant area mixing
chamber diameter downstream of the mixing chamber entrance. According to the figure 3 the entrainment ratio increases as
the ejector moves into the mixing chamber and it takes maximum value at Nex5. It is seen that as the suction pressure increases,
the change in the entrainment ratio increases. Figure 4 shows the variation of the entrainment ratio with the nozzle exit position
for different discharged pressures. The critical value of discarged pressure (where the entrainment ratio begin to fall) does not
change with the exit position of the nozzle.
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Fig. 5. Variation of the entrainment ratio and motive pressure with nozzle exit position and pressure of suction fluid 100 kPa,
discharged pressure 150 kPa.

It can be seen that from figure 5 as the primary steam pressure increases, the entrainment ratio decreases. The
diffrence between the entrainment ratios of nozzle position is increasing with higher value of entrainment ratio.

4. Conclusion
This paper presented results of computational fluid dynamic (CFD) analysis of ejector using steam as the working
fluid. Positioning the nozzle exit 60 mm through the mixing chamber has the best entrainment ratio. The maximum value of
entrainment ratio is 0.45. This value has been reached while motive pressure is 600 kPa, suction pressure is 100 kPa. The lowest
entrainment ratio is 0.18 when nozzle position is 60 mm behind the mixing chamber. In this condition motive pressure is 800
kPa, suction pressure is 100 kPa. Hovewer for low entrainment ratio, there is no significant difference between the entrainment
ratio of nozzle position.
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Evaluation of the Hole Quality in Drilling of Inconel 718 under
Cryogenic Conditions
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Abstract
Drilling of Inconel 718 is a challenging process because superior properties of this nickel-based
superalloy cause to the generation of high thermal and mechanical loads on the twist drill. In order to
obtain desired hole quality, excessive heat generated during cutting has to be removed from the cutting
zone by the use of coolants and lubricants. In this study, the effects of cryogenic cooling on the hole
quality in drilling of Inconel 718 were investigated experimentally. The drilling tests were conducted at a
cutting speed of 10 m/min and a feed of 0.02 mm/rev using TiAlN coated and uncoated solid carbide twist
drills at a constant drilling depth (15 mm). The hole quality was evaluated in terms of hole diameter,
roundness error and average surface roughness (Ra). Tool wear was also examined to reveal the effects
of different cooling/lubrication conditions. The test results showed that cryogenic cooling has beneficial
effects on the hole quality. However, cryogenic conditions adversely affect tool life. Wet conditions
reduced the tool wear.
Keywords: Cryogenic drilling, hole quality, Inconel 718.

1. GİRİŞ
Delme, talaşlı imalattaki en yaygın ve en temel işlemlerden birisidir. Delme işlemi, talaş kaldırma işlemi
delik içerisinde meydana gelmesi nedeniyle diğer talaş kaldırma işlemlerinden (tornalama, frezeleme vb.)
farklılaşmaktadır. Delme işleminde takım-talaş ara yüzeyinde meydana sürtünmelere ilaveten işlenmiş yüzey
ile matkabın dış yüzeyi arasında matkabın delik içerisindeki ilerleme hareketinden dolayı ikincil bir sürtünme
meydana gelmektedir. Bu durum delme operasyonlarında diğer talaş kaldırma süreçlerine nazaran daha fazla
sıcaklık artışına neden olmaktadır [1]. Kesme esnasında meydana gelen sürtünme ve kesme sıcaklığını
azaltmak için kullanılan geleneksel kesme sıvıları, delme işlemlerinde etkin soğutma ve yağlama
gereksinimlerini karşılayamamaktadır. Çünkü iş parçasından kaldırılan talaş matkabın ilerleme yönüne göre
zıt yönde oluştuğu için kesme sıvısı kesme bölgesine yeteri kadar nüfuz edememektedir. Bu durum delme
sürecinde delik derinliğini kısıtlayıcı bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca, delme işlemi boyunca
artan kesme sıcaklığı, özellikle Inconel 718 (11,4 W/mK [2]) gibi düşük termal iletkenliğe sahip
süperalaşımların işlenmesinde delik kalitesini kötüleştirmektedir. Bu nedenle, taşlama ve raybalama gibi ilave
operasyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak, bu ilave operasyonlar delme işleminin maliyetini önemli ölçüde
artırmaktadır [3]. Bu sebeple, özellikle işlenmesi zor malzemeler için delme performansının arttırılmasına
yönelik farklı işleme koşullarının ve yenilikçi tekniklerin araştırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Nikel bazlı süperalaşımlar arasında en yaygın kullanılan Inconel 718 [4], havacılık sanayinde yüksek
sıcaklıklarda iyi derecede fiziksel ve mekanik özellikler gerektiren türbinler için geliştirilmiştir [5].
Kompresör, türbin diskleri, kompresör bıçakları, muhafazalar ve bağlantı elemanları gibi hava araçlarının
türbin motor parçalarının imalatı diğer uygulama alanları [6] olup düşük ve yüksek çalışma sıcaklıklarında (*

Corresponding author. Tel.: +90-312-324 1555/2295: Fax: +90-312-324 1505.

E-mail address: acicek@ybu.edu.tr (A. Çiçek).

3490

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
250 – 700°C) üstün mekanik özellikleri nedeniyle, havacılık, petrol ve nükleer enerji endüstrilerinde de
yaygın olarak tercih edilmektedir [7]. Ancak, Inconel 718, bahsedilen bu üstün özellikleri nedeniyle işlenmesi
zor mühendislik malzemelerinden biri olarak sınıflandırılmaktadır. Delme işlemi, Inconel 718’in çokça tercih
edildiği havacılık endüstrisinde yaygın olarak kullanılan işleme operasyonlarından birisidir [7]. Bunlara ek
olarak, korozyon direncinin yüksek olması nedeniyle, Inconel 718 petrol ve gaz endüstrisinde valfler, petrol
kuyuları ve güvenlik ekipmanları için iş parçası malzemesi olarak sıklıkla tercih edilmektedir [5]. Bu
uygulamalarda da delme işlemleri yaygın olarak kullanılmaktadır ve kritik uygulamalarda tercih edilen bu
parçaların yüksek standart gereksinimlerini karşılayabilmesi için iyi delik kalitesinin elde edilmesi önem arz
etmektedir. Bu nedenle, optimum kesme koşulları altında delme operasyonlarının gerçekleştirilmesi büyük
önem taşımaktadır. Ezugwu [8], çevre dostu soğutma yöntemlerinden biri olan kriyojenik işleme
teknolojisinin ısıl dirençli malzemelerinin etkili ve ekonomik şekilde işlenmesinde kullanılabileceğini
bildirmiştir. Düşük ısıl iletkenliği nedeniyle Inconel 718’in delinmesinde kesme bölgesinde meydana gelen
yüksek kesme sıcaklıkları kötü delik kalitesi ve kısa takım ömrüne neden olmaktadır. Fakat kriyojenik
koşullar altında (-196°C) kesici takımın sertlik ve mukavemetini kaybetmemesi ve iş parçasının
gevrekleşmesi, daha iyi bir işleme operasyonunun gerçekleşmesini mümkün kılmaktadır. Bir derleme
makalesinde [9] kriyojenik soğutmanın kuru ve geleneksel kesme sıvısı ile karşılaştırıldığında, kriyojenik
şartlarda daha iyi boyutsal kararlılık, yüzey kalitesi ve takım ömrünün elde edildiği vurgulanmış, ancak
kriyojenik delme üzerine daha fazla çalışmanın gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Inconel
718’in kriyojenik ortamda frezelenmesi ile ilgili bir çalışmada [10], kriyojenik şartların yüzey pürüzlülüğünü
ortalama %33 iyileştirdiğini ancak kesici takım ömrünü önemli ölçüde azalttığı bildirilmiştir. Kriyojenik
delme ile ilgili çalışmalara bakıldığında kriyojenik şartlar Ti6Al4V alaşımı [11] ve CFRP kompozit
malzemesi [12] için daha iyi delik kalitesi sağladığı yönünde bulgulara rastlanırken 34CrNiMo6 ve AlMgSi
[3] malzemeleri için kuru şartlar ile kıyaslandığında herhangi bir olumlu etki göstermediği bildirilmiştir. Bu
durum kriyojenik soğutmanın işleme performansını arttırıcı etkilerinin iş parçası malzemesi ile ilişkili
olduğunu göstermektedir. Inconel 718’in kriyojenik delme performansının geleneksel kesme sıvısı ile
karşılaştırıldığı bir çalışmada [13], kriyojenik şartlar altında daha fazla takım aşınmasının gözlemlendiği
ancak kriyojenik soğutmanın matkap ucunda oluşan ısıyı önemli ölçüde azalttığı ve bu sayede daha kısa
delme süreleri ile verimliliğin arttırılabileceği vurgulanmıştır.Bu çalışmanın amacı, kriyojenik şartların
Inconel 718’in delinmesinde delik kalitesi üzerine performans arttırıcı etkilerini tespit etmektir. Bu sebeple
kuru, kriyojenik ve ıslak ortamlarda delme deneyleri gerçekleştirilerek, farklı soğutma/yağlama ortamlarının
delik kalitesi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla kaplamalı ve kaplamasız matkaplar kullanılarak delme
deneyleri yapılmış ve deney sonuçları tartışılmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
2.1. İş Parçası Malzemesi ve Kesici Takımlar
Delme deneylerinde, 100 mm x 80 mm x 15 mm boyutlarındaki sıcak haddelenmiş ve tavlanmış Inconel 718, iş parçası
malzemesi olarak kullanılmıştır. Boyut ve yüzey kusurlarından kaçınmak için iş parçası malzemesinin tüm yüzeyleri hassas
bir şekilde taşlanmıştır. Deneylerde kullanılan Inconel 718’in kimyasal bileşimi ve bazı fiziksel ve mekanik özellikleri
sırasıyla Çizelge I ve Çizelge II’de sunulmuştur.
Çizelge I. Inconel 718’in kimyasal bileşimi.
Element

Ni

Cr

Fe

Nb

Mo

Ti

Co

Cu

Si

Mn

C

% kütle

53.66

18.41

17.90

4.92

2.87

0.96

0.34

0.13

0.09

0.08

0.03

Çizelge II. Delme deneylerinde kullanılan Inconel 718’in bazı mekanik ve fiziksel özellikleri.
İş parçası malzemesi

Inconel 718

Çekme dayanımı (Mpa)

860.47

Akma dayanımı (Mpa)

368.18

Kesit alanı daralması (%)

55.9

Uzama (%)

53.4

Sertlik (HRB)

90.5

Tane boyutu (ASTM)

7
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Kesici takım olarak, Gühring firması tarafından üretilen, 5 mm çaplı kaplanmamış ve TiAlN kaplamalı, 140°
uç açısı, 30° helis açısına sahip ve tam boyu 66 mm olan sementit karbür matkaplar kullanılmıştır.

2.2. Deney Düzeneği ve İşleme Şartları
Deneyler, kuru, kriyojenik ve ıslak koşullar altında, 7,5 kW gücünde ve maksimum fener mili hızı 6000
dev/dak olan Johnford VMC-550 tipi CNC dik işleme merkezinde yapılmıştır. Islak şartlar altındaki delme
deneyleri, yarı sentetik kesme yağı ve su emülsiyonunun (%5 kesme yağı ve %95 su) kesme bölgesine
akıtılması ile gerçekleştirilmiştir. Kriyojenik delme deneyleri ise, soğutucu olarak sıvı azot (LN 2 ) kullanıldığı
bir kriyojenik soğutma düzeneği yardımı ile gerçekleştirilmiştir. Delme sırasında LN 2 akışını sabit tutmak,
kriyojenik soğutma sisteminde basıncı izlemek ve kontrol etmek için basınç göstergesi ve emniyet valfi
kullanılmıştır. Ayrıca, kullanım kolaylığı sağlamak için kriyojenik soğutma düzeneğinde selenoid valfli LN 2
aç/kapa kontrol sistemi kullanılmıştır [14]. Sıvı azot 2 mm çapındaki bir nozul vasıtasıyla kesme bölgesine
1,5 bar basınç ile püskürtülmüştür. Kriyojenik soğutma düzeneğinin de yer aldığı deney düzeneğinin şematik
olarak gösterimi Şekil 1’de yer almaktadır.

Şekil 1. Deney düzeneği.

Deneylerde, iş parçası malzemesi üzerine derinliği 15 mm olan boydan boya delikler delinmiştir. Deneyler,
10 m/dak kesme hızında ve 0,02 mm/dev ilerleme değerinde gerçekleştirilmiştir. Her deney için yeni bir
matkap ucu kullanılmıştır. Daha doğru ve güvenilir sonuçlar elde edebilmek için her deney koşulunda üç
delik delinmiştir.

2.3. Yüzey Pürüzlülüğü
Kesme koşullarının yüzey kalitesine etkilerini tespit etmek için, her bir deney koşulundaki işlenmiş
yüzeylerin pürüzlülük değerleri Mitutoyo Surftest SJ-301 profilometre kullanılarak belirlenmiştir. Bu amaçla,
iş parçası CNC tel erozyon tezgâhı yardımı ile delik eksenine paralel olacak şekilde iki parçaya ayrılmıştır.
Tel erozyon ile kesilen parçaların farklı konumlarından 3’er ölçüm alınmış ve bu 6 ölçümün ortalama değeri
ilgili deney şartının yüzey pürüzlülük değeri olarak değerlendirilmiştir. Her ölçüm için sadece ortalama yüzey
pürüzlülüğü değeri (Ra) dikkate alınmıştır. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü ve numunelerin dilimlenmiş parçaları
Şekil 2’de gösterilmektedir.
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Şekil 2. Yüzey pürüzlülüğü ölçümü

Elde edilen yüzey pürüzlülüğü değerlerini daha kolay yorumlayabilmek adına her bir işleme koşulunda elde
edilen delik yüzeyleri, bir dijital mikroskop (Dino-Lite AM4113T) yardımıyla incelenmiştir. Ayrıca farklı
soğutma/yağlama ortamlarının kesici takım aşınmasına ve yüzey pürüzlülüğüne etkilerini araştırmak için
matkap uçlarının SEM analizi gerçekleştirilmiştir.

2.4. Delik Çapı ve Dairesellik Hatası
Delik çapları ve dairesellik hataları, DEA Global koordinat ölçüm cihazı (CMM-Coordinate Measuring
Machine) kullanılarak delik boyunca 5 farklı yükseklikten ölçülmüştür. Her bir yükseklikte ölçümler 3 farklı
açıda gerçekleştirilmiştir. Her bir deney koşulu için delik çapı ve dairesellik hata değerleri ayrı ayrı bu
ölçümlerin ortalama değerleri olarak tespit edilmiştir. Bu deneysel çalışmada deliklerin dairesellik hata
değerleri, en küçük kareler tekniği kullanılarak tespit edilmiştir. Bu yöntemde teorik referans çemberi ölçülen
profilin içine yerleştirilir, böylece çember ve profil arasındaki radyal koordinatların karelerinin toplamı en aza
indirilir. Daha sonra en küçük kareler çemberinin merkezi, profil üzerinde içine ve dışına birer çember
çizmek için kullanılır ve dairesellik hatasını bu iki çemberin radyal ayrımı belirler [15, 16]. Delik çapı ve
dairesellik hatası ölçümlerinde kullanılan CMM ve en küçük kareler metodunun gösterimi Şekil 3’te
verilmiştir.

Şekil 3. Delik çapı ve dairesellik hatası ölçümleri ve en küçük kareler metodunun gösterimi [16].

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Yüzey Pürüzlülüğü
Şekil 4, farklı işleme koşullarındaki Ra değerlerini göstermektedir. En düşük değerler ıslak şartlar altında
%178-265 aralığında bir iyileşme ile elde edilmiştir. Bu durum, ıslak kesme koşullarının takım-talaş ve
takım-iş parçası ara yüzeylerinde yeterli soğutma ve yağlama etkileri ile açıklanabilir [17]. Kriyojenik delme
koşullarında kuru şartlara göre daha iyi Ra değerleri elde edilmesine rağmen ıslak şartlarda olduğu kadar
pürüzsüz yüzeyler elde edilememiştir. Bu nedenle, kriyojenik koşullardaki etkin soğutma yerine ıslak
koşullarda yağlama ve orta düzey soğutma kombinasyonunun, Inconel 718’in delinmesinde daha iyi Ra
değerleri elde etmek için öncelikli olarak düşünülmesi gerektiği sonucuna varılabilir.
Kaplama malzemesi, tüm kesme koşullarında yüzey pürüzlülüğünü iyileştirmiştir. Deney sonuçlarına göre,
TiAlN kaplama Ra değerlerini %2 – 23 arasında azaltmıştır. Kesici takımlarda kaplama malzemesinin
kullanım amaçlarından biri, kesici takımın aşınma direncini arttırmaktır [18]. Daha düşük kesici takım
aşınması ile daha pürüzsüz yüzeylerin elde edileceği bir gerçektir. Bu sebeple, TiAlN kaplamalı matkaplar
kullanılarak gerçekleştirilen deneylerde daha düşük Ra değerlerinin elde edilmesi, matkap uçlarının kaplama
malzemesi ile artan aşınma direnci ve düşük sürtünme katsayısı ile ilişkilendirilebilir [14].
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Şekil 4. Yüzey pürüzlülüğü değerleri

Şekil 5, kuru, kriyojenik ve ıslak kesme koşullarında delinmiş deliklerin yüzey görüntülerini göstermektedir.
Kuru şartlarda, soğutucu ve/veya yağlayıcıların kullanılmamasına bağlı olarak delik yüzeyinde büyük
miktarlarda talaş yapışmaları Şekil 5a’da gözlemlenmektedir. Diğer taraftan, kriyojenik şartlarda delik
yüzeyinde nispeten büyük ve derin çizikler meydana gelmiştir (Şekil 5b). Bu çizilmelerin, çok düşük
sıcaklıkların etkisiyle aşınan matkap (aşırı çentiklenme) ve gevrekleşen talaşların tahliyesi sırasında meydana
geldiği söylenebilir. Öte yandan ıslak şartlarda delinen deliklerde, orta düzey soğutma ve iyi yağlamanın
etkisi ve bu etkinin talaş tahliyesini kolaylaştırması bakımından delik yüzeylerinde daha küçük çizikler ve
daha pürüzsüz yüzeyler elde edilmiştir (Şekil 5c). Ayrıca geleneksel kesme sıvısının yağlama etkisinin
delinen yüzeylerdeki talaş yapışmalarını da minimize ettiği söylenebilir. Dijital mikroskopta incelenmiş olan
işlenmiş yüzey durumları, ölçülen Ra değerlerini desteklemektedir.

Şekil 5. a) Kuru, b) kriyojenik ve c) ıslak şartlarda delinmiş deliklerin yüzey görüntüleri.

Inconel 718’in delinmesi sırasında, karbür matkaplarda gözlemlenen aşınma türleri; yan yüzey aşınması, YT,
çentiklenme, köşe aşınması, kenar aşınması ve kırılmalardır. Şekil 6’da, kuru (Şekil 6a), kriyojenik (Şekil 6b)
ve ıslak (Şekil 6c) koşullar altında kullanılan kaplamasız karbür matkapların SEM görüntüleri verilmiştir.
Kuru ve ıslak koşullarda üç delik delinmiş, ancak karbür matkaplar kriyojenik şartlarda üç delik delmede
başarısız olmuştur. Bu sebeple Şekil 6a ve 6c, üç delik deldikten sonraki matkap ucunun durumunu
gösterirken, Şekil 6b 2 delikten sonraki matkabın durumunu göstermektedir. Bu durum, kriyojenik şartlardaki
çok düşük sıcaklıkların hem iş parçası malzemesi hem de kesici takımı gevrekleştirmesi ile ilişkilidir. Bu
sebeple kriyojenik şartlarda hızlı takım aşınması gerçekleşmiştir. Üç işleme koşulu arasında, en iyi takım
durumu ıslak şartlar altında elde edilmiştir. Kriyojenik ve kuru şartlar matkap ucunun aşırı aşınmasına neden
olmuştur. Kuru şartlarda Şekil 6a’da görüldüğü gibi YT, yan yüzey aşınması, kenar aşınması, köşe aşınması,
talaş yapışmaları ve kırılmalar meydana gelmiştir. Dolayısıyla kuru şartlarda meydana gelen yüksek Ra
değerleri hızlı takım aşınması ile ilişkilendirilebilir. Kriyojenik koşullarda, çentiklenmeler, YT, köşe
aşınması, yan yüzey aşınması, talaş yapışmaları ve kırılmalar gözlemlenmiştir (Şekil 6b). İşlenmiş yüzeyde
oluşan büyük çiziklerin oluşumunu çentiklenmelerin de etkilediği söylenebilir. Öte yandan, Şekil 6c’de de
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görüldüğü gibi ıslak şartlarda arzu edilen aşınma türü olan düzenli aşınma gözlemlenmiştir. Bu durum ıslak
koşullardaki orta düzey soğutmanın yanı sıra yağlama özelliğinin takım aşınmasını önemli ölçüde azalttığı ve
sonuç olarak yüzey pürüzlülüğünü düşürdüğünü ortaya koymaktadır. Islak koşullarda az miktarda yan yüzey
aşınması ve talaş yapışmaları gözlemlenmiştir.

Şekil 6. Kaplamasız matkaplarda a) kuru, b) kriyojenik ve c) ıslak şartlardaki takım aşınmasını gösteren SEM fotoğrafları.

3.2. Delik Çapı ve Dairesellik Hatası
Şekil 7a, farklı işleme koşullarında elde edilen ortalama delik çapı değerlerini göstermektedir. Ölçülen çaplar
arasında fark az olmasına rağmen (5.018 – 5.035 mm arasında), kriyojenik koşullar altında nominal delik
çapına daha yakın çap değerleri elde edilmiştir. Diğer taraftan, kuru şartlar daha büyük delik çapı değerlerine
neden olmuştur. Islak şartlardaki çap değerleri kuru ve kriyojenik şartlarda elde edilen değerlerin arasında
kalmıştır. Kaplama malzemesi delik çapı değerlerini çok fazla etkilememekle beraber genel olarak daha iyi
değerler elde edilmesine neden olmuştur. Ortalama dairesellik hatası değerlerine bakıldığında (Şekil 7b), çap
ölçüm değerlerine paralel sonuçlar elde edilmiştir. Kriyojenik soğutma genel olarak dairesellik hatasını
düşürmüştür. Kriyojenik şartlarda %7 – 45 arasında dairesellik hatasında iyileşme elde edilmiştir. Delik çapı
ölçümlerinde de olduğu gibi, kuru şartlar dairesellik hatasının artmasına sebep olmuştur. Kriyojenik koşullar
iş parçası malzemesinde ısıl daralmaya neden olmuştur. Bu nedenle, kuru ve ıslak koşullar ile kıyaslandığında
dairesellik ve delik çapı hatalarının kriyojenik şartlarda azalması beklenen bir durumdur [19]. Öte yandan,
kaplama malzemesi dairesellik hatasını %3 – 35 arasında azaltmıştır. Bu durum, kaplama malzemesinin
kullanımı ile matkap ucunda sertlik ve aşınma direncinin artması ile açıklanabilir [18], çünkü daha az takım
aşınması daha düşük dairesellik hatası elde etmeyi sağlayacaktır.
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Şekil 7. a) Delik çapı ve b) dairesellik hatası değerleri.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada Inconel 718’in karbür matkaplar ile boydan boya delinmesinde farklı kesme koşullarının (kuru,
kriyojenik, ıslak) ve kaplama malzemesinin (TiAlN) delik kalitesi üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu
araştırmanın bulguları şu şekildedir:
•

Inconel 718 delinmesinde kesme bölgesine uygulanan kriyojenik soğutma uygulamasının delik çapı
ve dairesellik hata değerlerini iyileştirdiği tespit edilmiştir.

•

Kuru şartlarda soğutucu ve yağlayıcıların olmayışının hızlı kesici takım aşınmasına, delik çapı ve
dairesellik hatalarının artmasına ve kötü yüzey kalitesi ve yüksek yüzey pürüzlülüğü değerleri elde
edilmiştir. Bu nedenle, kriyojenik ve ıslak koşullar ile karşılaştırıldığında, kuru şartların Inconel
718’in delinmesinde delik kalitesini arttırıcı yönde herhangi bir avantajına rastlanmamıştır.

•

Islak şartlarda daha düşük Ra değerleri ve daha iyi takım aşınması gözlenmiştir.

•

Kaplama malzemesi, genel olarak tüm işleme şartlarında delik kalitesini olumlu yönde etkilemiştir.

•

Deney sonuçları, kriyojenik şartlar altında daha iyi delik kalitesi elde etmenin mümkün olduğunu,
ancak kesici takım ömrünü arttırmak için daha fazla araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu ortaya
koymuştur.
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Abstract
Memristor was proposed by Chua in 1971 as a fourth circuit element in addition to the resistor, capacitor
and inductor. In 2008, a group of engineers from HP laboratories announced that they were producing a
memristor as a physical device. After that, many studies on the memristor were started. Some of these
studies are about modeling of the memristor.
One of the widely used methods in modeling of the memristor is a non-linear model in which window
functions are used. Here, the window function is a way to take into account of boundary conditions that
are not considered in the linear model. Several different window functions are available in the literature
that can be used in modeling of the memristor. However, some of them seem to not provide some
qualifications that will influence the perfection of the model when examined.
In this study, a new window function is proposed which can be used to model the behavior of the
memristor. This function consists of rearranging the Gaussian function with various parameters. These
parameters change the form of the window function.
As a result, this new window function satisfies model qualities such as boundary effect, linkage with
linear dopant drift model, scalability, flexibility, boundary lock. It also allows the modeling of different
memristor constructions through various parameters in the window function.
Keywords: Memristor, Modelling, Non-linear Model, Window Function,

1. INTRODUCTION
The memristor was proposed by Chua in 1971 as the fourth passive circuit element besides the resistor, the
capacitor and the inductor [1]. In 2008, a group of scientists from HP laboratories announced that they were
producing a memristor as a physical device [2]. After that, the number of studies on the memristor increased
rapidly. A correct modeling for the memristor element is very important.
As a result, various methods of modeling the memristor have been proposed in the literature. In 2008, a
simple memristor model, called the linear ionic drift model, was proposed by taking into account only the
linear drift on the memristive device [2]. But this model has some disadvantages that need to be corrected
such as boundary effect. For this reason, it is of great importance to create new memristor models so that the
boundary lock, scalability, and nonlinear effects can be met at the same time.
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2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Memristor Modeling
2.1.1. Linear Model
The linear model can be expressed by the following equations:

v = R( x)i

(1)

R ( x) = RON x + ROFF (1 − x)

(2)

x=

w
D

(3)

dx
R
= µv ON2 i (t )
dt
D

(4)

where R(x) is total resistance, R OFF and R ON are the values of the resistances for w = 0 and w = D,
respectively, x is the normalized width of the doped region, D is total thickness of the memristive device, w is
the width of the doped layer, µ v is the average dopant mobility[2].
D

Undoped

Doped
w
i

Fig. 1. Memristor model according to [2]

2.1.2. Nonlinear Model and Window Function
The nonlinear model is a more advanced than the linear model. Nonlinear model with window functions has
been proposed to overcome the boundary effect problem on the linear model.

R
dx
= µ v ON2 i (t ) f ( x)
dt
D

(5)

where f(x) is a function called window function.
Different window functions have been proposed in the literature to provide a linkage between the linear and
nonlinear models [3-6]. In [7], these models were compared according to their ability to meet the required
criteria in the modeling.

2.2. New Window Function
In this study, the proposed window functions previously used in the memristor model are examined and a
different window function is proposed as
0.5 2 p
−(
)
 −( x −0.5 ) 2 p
−e c
f ( x) = j ×  e c







(6)
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where j is a scaling parameter, p is a positive integer number, c is a positive real number. Proposed window
function provides zero drift at the boundaries.

3. RESULTS AND DISCUSSION
In Fig. 2., the variation of the proposed window function with respect to the x state variable is shown for
different p values.
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Fig. 2. Change of the proposed window function with x for j = 1, c = 0.5 and different p values

The p parameter plays an important role in the proposed window function. For better performance, it is
necessary to select an appropriate p for different applications.
The V-I graph of the memristor model with the proposed window function is given for the p = 1 and p = 10,
in Fig. 3.
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Fig. 3. V-I curves with proposed window function for j = 1, c = 0.5, p=1,10.

The t-x graph of the memristor model with the proposed window function is given for the p = 1 and p = 10, in
Fig. 4. t indicates simulation duration.
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Fig. 4. t-x curves with proposed window function for j = 1, c = 0.5, p=1,10.

In Fig. 5., for the p = 1 and p = 10, the V-R graph of the memristor model with the proposed window function
is given. R is the memristor resistance.
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Fig. 5. V-R curves with proposed window function for j = 1, c = 0.5, p=1,10.

In Fig. 3., Fig. 4., and Fig. 5., applied voltage is V(t) =Vo sin(2πft) where Vo=1V, f =1.25 Hz . R ON =100Ω,
R OFF =5kΩ, D=10nm, x o =0.18, simulation duration is 2/f , simulation step is 1ms and µ v =10-14 m2V-1S-1.
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Fig. 6. V-I curves with proposed window function for j = 1, c = 0.5, p=1 and different frequency values.
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The V-I graph of the memristor model with the proposed window function is given for f=1, 1.5, 2 Hz , in Fig.
6. In Fig. 6. applied voltage is V(t) =Vo sin(2πft) where Vo=1V. R ON =100Ω, R OFF =5kΩ, D=10nm, x o =0.18,
simulation duration is 2 s, simulation step is 1ms and µ v =10-14 m2V-1S-1.

4. CONCLUSIONS
A memristor is a basic circuit element that obtains its memristive action from the linkage between the
electron and ion mobility. Memristor's modeling work is of great importance. Different methods are used for
modeling the memristor. The parametric richness of the model used for different memristor applications is
important. In this study, a window function for the memristor modeling is established and some application
results are shown. The proposed window function is based on three basic parameters. By setting these
parameters, modeling results are obtained for different situations.
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Abstract
In this study, the effects of cold treatment on wear performance of AISI 8620 carburized steel were
experimentally investigated. For this purpose, a number of wear tests were performed at two different
loads (10 N ve 20 N) and a constant sliding velocity (1 m/s) and distance (1500 m) on a pin-on-disk
tester. For cold treatment, the specimens were treated at -78.5 °C for 12h and tempered at 180 °C for 90
min after carburization treatment. Mass losses of untreated and treated specimens after wear tests were
measured by means of an electronic balance with accuracy of 10−5 g. Results of this study show that cold
treatment has beneficial effects on wear performance of AISI 8620 carburized steel.
Keywords: Cold treatment, carburizing steel, wear performance.

1. GİRİŞ
Dişli çarklar güç ve hareketi iletme amaçlı geliştirilmiş, üzerine farklı profillerde diş açılmış makine
elemanlarıdır. Güç ve hareket iletiminde verimin düşmesine neden olan en önemli faktör sürtünme ve buna
bağlı olarak ortaya çıkan aşınmadır. Bundan dolayı, çalışmaları esnasında her bir dişliye uygulanan
gerilmelere dayanması için dişli çarkların yüksek mukavemete ve aşınma direncine sahip olmaları beklenir.
Sıfıraltı işlem geleneksel ısıl işlemi tamamlayıcı bir işlem olup malzemenin aşınma direncini, boyutsal
kararlığını ve mekanik özelliklerini iyileştirmede etkin bir yöntemdir [1]. Sıfıraltı işlem genellikle soğuk
işlem (-50 °C ila -80 °C arasında) ve kriyojenik işlem (-80 °C ila -196 °C arasında) olmak üzere iki farklı
şekilde sınıflandırılabilmektedir. Bu sınıflandırmadaki sıcaklık aralıkları bu süreçlerde kullanılan
soğutucularla ilişkilidir. Soğuk işlemde karbondioksit (kuru buz), kriyojenik işlemde ise sıvı veya gaz
formundaki azot soğutucu olarak kullanılmaktadır. Kriyojenik işlem ise kendi arasında sığ (-80 °C ila -160 °C
arasında) ve derin kriyojenik işlem (-160 °C ila -196 °C arasında) olmak üzere iki alt gruba ayrılmaktadır [2].
Kriyojenik işlemin yanı sıra soğuk işlemin de geleneksel ısıl işlem sonrası çeliklerin mikroyapısında kalan,
aşınma direncini olumsuz etkileyen ve yumuşak bir faz olan östenit miktarını azaltmada etkili olduğu iyi
bilinmektedir [3]. Sıfıraltı işlemin çelik malzemelerin aşınma direncinin yanı sıra içyapıdaki kalıntı gerilmeler
[4], ve mekanik özellikler [5] üzerine olumlu etkilerinin olduğuna dair literatürde bilgiler yer almaktadır.
Yukarıda bahsedildiği üzere dişli çark malzemeleri olan sementasyon çelikleri de sürtünme ve darbe etkisiyle
oluşan aşınma ve yorulma sonucu servis ömürlerini kısa sürede tamamlama gibi riskle karşı karşıya
kalmaktadırlar. Bundan dolayı, araştırmacılar sıfıraltı işlemin bu çeliklerin mekanik özellikleri üzerine
etkilerini araştırmak için bir dizi çalışma yapmışlardır. Bu çalışmaları şu şekilde özetlemek mümkündür.
Bensely ve arkadaşları [6] sığ ve derin kriyojenik işlemin EN 353 sementasyon çeliğinin aşınma direnci
üzerine etkilerini araştırmak için pin-on-disk aşınma deney cihazında birtakım deneyler gerçekleştirmişlerdir.
*
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Deneyler sonucunda, geleneksel ısıl işlem uygulanmış numunelere göre sığ ve derin kriyojenik işlem
uygulanmış numunelerin aşınma direnci bakımından daha iyi performans sergilediğini bildirmişlerdir.
Kriyojenik işlem süreçleri bakımından bir kıyaslama yapılacak olursa, en iyi aşınma direncini derin
kriyojenik işlemin sağladığı yine çalışmanın sonuçları arasında yer almıştır. Bensely ve arkadaşları geleneksel
ısıl işlem uygulanmış 815M17 sementasyon çeliğine göre sığ kriyojenik işlemin %1,5, derin kriyojenik
işlemin ise %9,34 oranında çekme mukavemetinde azalmaya neden olduğu [7] ve diğer bir çalışmalarında [8]
ise derin kriyojenik işlemin geleneksel ısıl işlem ve sığ kriyojenik işleme göre kalıntı gerilmelerin
azalmasında daha etkili olduğunu bildirmişlerdir. Bu azalmanın nedeni olarak derin kriyojenik işlem ve
temperlemenin etkisi ile EN 353 sementasyon çeliğinin mikroyapısında daha fazla ikincil karbür çökelmesini
göstermişlerdir. Baldissera ve Delprete [9] derin kriyojenik işlemin 18NiCrMo5 sementasyon çeliğinin
mekanik özellikleri üzerine etkilerini araştırmışlardır. Yazarlar derin kriyojenik işlemin malzemenin
sertliğinde %2,4’e kadar, çekme mukavemetinde ise %11 civarında bir artış sağladığını bildirmişlerdir.
Preciado ve arkadaşları [10] derin kriyojenik işlemin iki farklı sementasyon çeliğinin sertliği ve aşınma
direnci üzerine etkileri üzerine bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Yazarlar derin kriyojenik işlemin her iki
sementasyon çeliğinin sertlik ve aşınma direncinde artış sağladığını bildirmişlerdir. Ayrıca düşük temperleme
sıcaklıklarının aşınma direnci üzerindeki olumlu etkileri bu çalışmanın diğer bulguları arasındadır. Ghosh ve
Dhokey [11], -185 °C’de farklı sürelerdeki (4, 8, 12, 16, 20 saat) derin kriyojenik işlemin AISI 8620
sementasyon çeliğinin aşınma direnci üzerine etkilerini araştırmışlardır. 16 saat süreyle uygulanan derin
kriyojenik işlemin %18,5 oranı ile aşınma hızında en fazla azalmayı sağladığı bildirilmiştir.
Bu çalışmada AISI 8620 sementasyon çeliğinin kuru buz ortamında soğutulması (soğuk işlem) ile
malzemenin sertlik ve aşınma direncinde meydana gelen değişimler deneysel olarak araştırılmıştır. Bu amaçla
pin-on-disk aşınma cihazında iki farklı yükte (10 N ve 20 N), sabit hızda (1 m/s) ve kayma mesafesinde (1500
m) aşınma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Aşınma deneyleri sonunda elde edilen bulgular malzemenin sertliği
ve mikroyapısındaki değişimlerle ilişkilendirilmiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada 6 mm çapında ve 15 mm yüksekliğinde, AISI 8620 sementasyon çeliğinden imal edilen pimler,
deney numunesi olarak kullanılmıştır. AISI 8620 çeliğinin kimyasal bileşimi Çizelge I’de verilmiştir.
Çizelge I. AISI 8620 sementasyon çeliğinin kimyasal bileşimi.
Element

Mn

Ni

Cr

C

Si

Mo

S

P

% Kütle

0,70 – 0,90

0,40 – 0,70

0,40 – 0,60

0,18 – 0,23

0,15 – 0,35

0,15 – 0,25

≤ 0,040

≤ 0,035

Soğuk işlemin etkilerinin belirlenmesi amacıyla numuneler iki farklı gruba ayrılmıştır. İlk gruba geleneksel
sementasyon ve temperleme (ST), ikinci gruba ise ST sonrasında soğuk işlem ve ardından temperleme (SİT)
işlemi uygulanmıştır. ST işleminde numuneler 930°C’de 5 saat süreyle sementasyon işlemine tabi
tutulmuştur. Daha sonra 850°C’de 1 saat süreyle östenitlenerek sıcaklığı 50 °C olan yağda soğutulmuştur. Bu
işlem sonrası yüzeyden 0,55 – 0,65 mm aralığında karbür derinliği elde edilmiştir.
Sementasyon ve su verme işlemlerinden sonra numuneler 180°C’de 90 dakika süresince temperlenmiştir.
Daha sonra, numuneler kuru buz ortamında (-78,5°C) 12 saat boyunca bekletilmiştir. Ardından numuneler
oda sıcaklığına ulaştıktan sonra 180°C’de 90 dakika süresince temperlenmiştir. Bu çalışmada uygulanan ST
ve SİT ısıl işlem çevrimlerinin diyagramı Şekil 1’de şematik olarak gösterilmiştir.
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Şekil 1. Isıl işlem süreçlerinin şematik gösterimi.

Numunelerin sertlik ölçümleri HMV-G21 Shimadzu Vickers mikrosertlik ölçüm cihazı ile
gerçekleştirilmiştir. Ölçümlerde, numunelere 50 gram yük 10 saniye boyunca uygulanmıştır. Her bir numune
için 10’ar adet sertlik ölçümü gerçekleştirilmiş ve bu değerlerin ortalaması ilgili numunenin sertlik değeri
olarak belirlenmiştir.
Numunelerin optik mikroskop incelemeleri için metalografik işlemler gerçekleştirilmiştir. Kesme, bakalite
alma, zımparalama ve parlatma işlemleri sonrası ST ve SİT numuneleri %98 alkol ve %2 nitrik asit
çözeltisinde 10 – 15 saniye süreyle dağlanmış ve mikroyapıları optik mikroskop altında incelenmiştir.
Aşınma deneyleri standart bir pin-on-disk cihazı yardımıyla, kuru şartlarda, oda sıcaklığında, 10 N ve 20 N
olmak üzere iki farklı yük altında, 1 m/s sabit kayma hızı ve 1500 m kayma mesafesinde gerçekleştirilmiştir.
Deney düzeneği Şekil 2’de gösterilmiştir. Aşınma deneylerinde 60 mm çapında, 10 mm kalınlığında ve
sementasyon ve su verme işlemleri uygulanmış AISI 8620 çelik diskler pimleri aşındırmak için kullanılmıştır.
Disklerin ısıl işlem sonrası sertliği 56-58 HRC civarındadır. Disk yüzeyleri taşlanarak, yüzey pürüzlülüğü
tüm deney şartlarında sabit tutulmuştur.

Şekil 2. Deney düzeneği.

Deneyler süresince her 100 milisaniyede bir veri alımı gerçekleştirilmiş ve bilgisayara kurulan bir yazılım ile
sürtünme kuvveti ve sürtünme katsayısı değerleri deney süresine bağlı olarak kayıt edilmiştir. Yazılım,
sürtünme katsayısı değerinin hesaplanmasında 1 nolu eşitliği kullanmıştır. Her bir deney şartındaki sürtünme
katsayısı, deney boyunca kayıt edilen sürtünme katsayı değerlerinin ortalaması alınarak belirlenmiştir.

µ=

FS
FN

(1)

Burada, µ sürtünme katsayısı, F S sürtünme kuvvetini (N), F N ise normal kuvveti (uygulanan yük) (N) ifade
etmektedir.
Numuneler, aşınma deneyi öncesi ve sonrasında 10-5 g hassasiyete sahip bir elektronik terazide tartılmıştır.
Aşınma hızı (W a ), aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır.

Wa =

∆M
ρ × FN × S

(2)

Burada, W a, aşınma hızı (mm3/Nm), ΔM numunenin kütle kaybı (gr), ρ (gr/cm3) yoğunluk, F (N) uygulanan
yük ve S (m) kayma mesafesidir.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Mikroyapı İncelemeleri
Şekil 3’te, ST (Şekil 3a) ve SİT (Şekil 3b) numunelerin 500X büyütülmüş optik mikroskop görüntüleri
verilmiştir. İncelemeler sonucunda, ST ve SİT numunelerinin mikroyapılarında belirgin bir fark olduğu
gözlemlenmiştir. Martenzitik yapılar arasında kalan açık renkli bölgeler kalıntı östeniti gösterirken, koyu
renkli bölgeler martenzitik yapıyı temsil etmektedir. Ayrıca su verme ortamı (50 °C’deki yağ) ve soğuma hızı
nedeniyle içyapıda bir miktar beynit oluşması beklenmektedir [11]. Mikroyapı görüntüleri karşılaştırıldığında
soğuk işlem esnasında mikroyapıda meydana gelen yüksek basma gerilmeleri neticesinde kalıntı östenitin
martenzite dönüştüğü ve bu sayede kalıntı östenitin hacimsel olarak küçüldüğü, ayrıca daha homojen bir yapı
oluştuğu söylenebilir. Surberg ve arkadaşları [12] sıfır altı işlem (-150 °C’de 24 saat) ile AISI 8620 çeliğinin
mikroyapısında geleneksel sementasyon işlemi sonrası kalan kalıntı östenitin önemli oranda azaldığını
bildirmişlerdir. Ayrıca çalışmalarındaki diğer bir bulgu ise uzun bekletme sürelerinin kalıntı östenit miktarını
azaltmada daha efektif olmasıdır.

Kalıntı östenit
Şekil 3. a) ST ve b) SİT sonrası numunelerin mikroyapı görüntüleri.

3.2. Sertlik
Şekil 4’te ST ve SİT sonrasında numunelerde ölçülen ortalama mikrosertlik değerleri yer almaktadır. SİT ile
ST’ye göre yaklaşık %7’lik bir sertlik artışı gerçekleşmiştir. Bu durum, soğuk işlem esnasında kalıntı
östenitin martenzite dönüşmesi ve martenzit matrisin daralması sonucu martenzit matristen sıçrayan karbon
atomlarının dislokasyon, ikizlenme ve diğer kusurlarda birikmesi ve bu bölgelerde temperleme işlemi
esnasında yeni karbür çekirdeklenme bölgelerini oluşturması ve ince karbür taneleri şeklinde çökelerek
homojen karbür dağılımı sağlaması ile açıklanabilir [13]. Ayrıca, soğuk işlem ve temperleme sonrası daha
ince martenzitik ve beynitik yapılar oluşması da sertlik artışının muhtemel nedenleri arasındadır.

Şekil 4. Mikrosertlik değerleri.
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3.3. Aşınma
ST ve SİT uygulanmış numunelerin farklı aşınma yüklerindeki sürtünme katsayısı değerleri Şekil 5’te
verilmektedir. SİT uygulanmış numuneler kullanılarak 10 N yük ile gerçekleştirilen aşınma deneylerinde
yaklaşık %4 daha düşük sürtünme katsayısı elde edilmiştir. 20 N yük uygulandığı zaman ise her iki numune
için meydana gelen sürtünme katsayıları hemen hemen aynı (%1’den daha az) olmuştur. Yükün 10 N’dan 20
N’a çıkarılması ile ST numunesi için sürtünme katsayısı yaklaşık %4 artarken, SİT için %8 civarında bir artış
gerçekleşmiştir. Bu durum artan sürtünme kuvvetine atfedilebilir.

Şekil 5. Sürtünme katsayısı değerleri.

Dört farklı deney koşulu için elde edilen aşınma değerleri Şekil 6’da gösterilmektedir. Aşınma hızları
incelendiğinde, her iki yük koşulunda da SİT uygulanmış numunelerin daha iyi aşınma direncine sahip
olduğu gözlemlenmiştir. SİT ile 10 N yük uygulanan şartlarda %6, 20 N yük uygulanan şartlarda %19
oranında aşınma hızında azalma elde edilmiştir. Bu durum SİT ile artan sertlik (705.1 HV), kalıntı östenitin
martenzite dönüşümü, ince ikincil karbür çökelmeleri, homojen karbür dağılımı ve daha ince martenzitik ve
beynitik yapı elde edilmesi sonucu (Şekil 3) AISI 8620 sementasyon çeliğinin aşınma direncinin atması ile
ilişkilendirilebilir [14]. Uygulanan kuvvetin 10 N’dan 20 N’a arttırılması ile aşınma hız, ST uygulanmış
numunelerde yaklaşık %82, SİT uygulanmış numunelerde ise %56 civarında artmıştır. Bu durum ise birim
yüzeye etkiyen kuvvetin ve sürtünme kuvvetinin artması ile açıklanabilir.

Şekil 6. Aşınma hızı değerleri.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada kuru buz ortamında gerçekleştirilen SİT uygulamasının, AISI 8620 sementasyon çeliğinin
sertlik ve aşınma direnci üzerine etkileri araştırılmıştır. Bu araştırmanın bulguları şu şekildedir:
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•

AISI 8620 sementasyon çeliğine ST’nin ardından uygulanan SİT uygulamasının malzeme sertliğini
arttırdığı ve aşınma direncini iyileştirdiği tespit edilmiştir.

•

Aşınma deneylerinde uygulanan kuvvetin artması her iki durumda da sürtünme katsayısını ve
aşınma hızını arttırmıştır.

•

Mikroyapı incelemelerinde SİT ile kalıntı östenit miktarının azaldığı ve daha homojen bir
mikroyapının oluştuğu tespit edilmiştir.

Deneysel çalışma sonucunda soğuk işlemin AISI 8620 sementasyon çeliğinin mikroyapı, sertlik ve aşınma
direnci üzerine olumlu etkileri gözlemlenmiştir. Dolayısı ile önemli ölçüde aşınmaya maruz kalan ve dişli
çark malzemesi olarak sanayide yaygın olarak kullanılan AISI 8620 sementasyon çeliğinin sıfır altı işlemi
üzerine daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Gelecekte bu alanda çalışacak olan araştırmacılar
farklı sıcaklık ve sürelerdeki soğuk işlem, sığ ve derin kriyojenik işlemin ve farklı sayıda ve sıcaklıklardaki
temperlemenin sementasyon çeliğinin aşınma direncinin yanı sıra yorulma ömrüne etkilerini de çalışabilirler.
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Abstract
The efficiency of electric vehicles is becoming more and more important every day. Accurate
determination of the speed values that the electric vehicle driver has to go at different slopes of the road
route enables the electrical vehicle to be used more efficiently. Inefficient use of vehicles with different
slope values of the road compared to engine characteristics increases energy consumption. There are
many algorithms used for optimizing the solution. Genetic algorithm which produces effective results by
using crossover and mutation operators is widely used in the literature.
In this study, with the help of genetic algorithm, it was tried to find the optimum speed values which can
provide reaching to the target in the desired time by consuming the least amount of energy in the road
routes with different slope values for electric vehicles. For this purpose, Hub engine consumption
characteristic which is widely used in electric vehicles is transferred to software environment. In
addition, a sample route of approximately 2 km in length is determined and the coordinates of the route
and the slope values in the ArcGIS software environment of Geographic Information Systems are
processed in different layers and transferred to the software environment.
A software that uses the Genetic Algorithm functions by reading the specified road and motor
characteristics from two different text files and providing the user with the best results from the
alternatives has been realized with the help of C# programming language in Visual Studio environment.
The developed software will provide the basis for future vehicle efficiency studies, while allowing electric
vehicles to go longer.
Keywords: Electric vehicles, driving optimization, genetic algorithm.

1. INTRODUCTION
Electric vehicles (EV) are more environmentally friendly than internal combustion engine (ICE) vehicles and
are highly interested in the potential for depletion of oil resources over time. They have a simpler motor
structure than ICE vehicles, which is why EVis preferred. However, the main disadvantage of EV is that the
battery capacities that will feed electric motor systems are lower than the ICE vehicle ranges at the given
kilometer.
In order to solve this problem, efficiency is very important in EV. Keeping at the highest levels of efficiency
will reduce the energy consumption to the minimum at EV, so the range of vehicles will be even longer.
Increase efficiency in EV battery, motor, communication, mechanical parts, shell and so on. As well as by
optimizing the vehicle driving according to the road conditions. One of the road conditions that affect energy
consumption is the road gradient. Determining the ideal speed relative to the curve will significantly reduce
energy consumption, allowing the EV to go longer distances.
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2. RELATED WORKS
Some recent literature in the literature is as follows to increase efficiency in EV. In [1], an optimization
method has been developed using indirect optimization method for serial hybrid EV. In the developed
method, the speed of the vehicle was adjusted in consideration of the time, safety and comfort criteria and a
decrease in energy consumption was recorded.
In [2], a simultaneous optimization was performed with the help of multi-objective evolutionary optimization
tools using the powertrain and driving strategies for Hybrid EV. In order to ensure economic driving of
Hybrid EV's in operation, it is emphasized that the correct selection of power transmission elements, such as
the right gear range selection, as well as the correct selection of the driving strategy.
In [3], a system has been devised so that the correct measurement of the energy consumed in the EV, the first
step in the EV's energy consumption reduction efforts, can be made. Five-month EV consumption values
were measured and EV's consumption characteristics and performance were removed. An analytical EV
power estimation model has been developed in the light of these values.
In study [4], the driving range was optimized for EV drivers in the USA, taking into account the battery
charge, electricity charge and other factors limiting the range.

3. MATERIALS AND METHODS
In this study, the following steps were followed in EV to determine the least cost velocity values of the
vehicle according to different slope values in the road route.
• The Hub engine consumption characteristic, which is widely used in EV, has been obtained. For this, all
measured values are transferred to the digital medium by making measurements for the EV to be used in the
operation at different slope and speed values.
• A sample route with different slope values has been determined and the digital coordinates have been
transferred so that the coordinates and slope values of this route can be applied to the optimization study.
• In Visual Studio environment, using C # programming language with Genetic Algorithm, speed alternatives
that can be traversed in intervals with different slope values of the route with the goal of reaching the target in
the desired time and comparing the total average values of energy consumption are selected and the best
solution is selected by testing all variations.
• It is given to the user which average speed value should be taken on the route within the given solution
range.
Fig. 1 shows the intervals with different slope values in a sample route. EV can go at the desired speeds at
these intervals. However, in order to be able to find the speed values at which the target can be reached at the
desired time with minimum energy consumption, thousands of alternative values should be passed through
and tested.
In this study, genetic algorithm is used to find the most suitable value speed values.
%0

%0

%1

%3

%1

%2
%4

%3
%-1

%2

%-2
%3
%1

Fig. 1. Intervals having different slope values in a sample route.
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3.1. Genetic Algorithm
GA is an optimization algorithm originally developed by J. Holland in 1975 with functions such as the
generation of new individuals from randomly selected individuals in a population, the survival of the best of
the produced individuals, the exchange of newly produced individuals. The flow diagram of the genetic
algorithm is shown in Fig.2.
Begin
Create the population
Loop=0

Generate fitness function

Loop = loop + 1
Crossover and Mutation

No

Selection

Loop = Max. Number
of iteration
Yes
Select the best solution
End

Fig. 2. GA flow diagram.

In GA, the chromosomes that make up the community are made up of genes. Each gene carries the properties
of chromosomes that represent alternative solutions in optimization studies. Crossing and mutation are
functions that are applied to find better solutions. The new generations are the individuals obtained by making
changes on the two selected individuals [5, 6]. The reason why the genetic algorithm is a common and widely
used algorithm is that it has a powerful best search mechanism using simple calculation [6].Assuming that
each route is a chromosome in route studies, the pixel values of this route are expressed in GA by genes.

3.1.1. Generating the population
A set of solution expresses the possible solutions to solve the problem. Each individual in the solution set is
also called a chromosome. Identification of the individuals in the solution set is very important. No definite
judgment has been made for the size of the solution set to be solved for different problems [6]. When this
value is too small, the algorithm is not able to find a good solution as a result of reducing the number of
alternatives needed to find the best solution. The fact that the number of individuals in the solution set is too
large also appears to be an effect that slows down the algorithm considerably. The best value should be
determined by the behavior of the problem [7].

3.1.2. Generating the fitness function
The fitness function shows how good the chromosomes in the community are. This function is very important
for GA because the selection process in GA is done according to the fitness function.

3.1.3. Selection
It is the choice of two chromosomes from the population, taking into account their fitness values (so that the
likelihood of better fitness is high). Commonly used selection methods are roulette wheel selection,
tournament selection and sequential selection.
The choice of roulette wheels is related to the area covered by the suitability values of the individuals in the
solution set. Thus, there is a chance of being elected to unhealthy individuals. The probability of selecting
each individual in the community is calculated by calculating the ratio of the individual's fitness values to the
sum of the fitness values of the individuals in the community. The goodness of the individual's eligibility
values increases the likelihood that individuals will be selected from within the solution set [6]. In the
sequential election, the individual with the worst eligibility value is given 1 value, the better one is given 2,
the better 3 is given. The probability of selecting individuals is the ratio of the values given to the individuals
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to the sum of the values given to all the individuals. The aim here is to enable individuals with low fitness
values to be chosen. In tournament selection, some individuals are randomly selected from within the
community. From these selected individuals, the best fit value is selected. Community size should be
considered when determining the number of individuals to be elected. The aim is to increase diversity by
making use of random selection [5]. The most widely used method of selection is roulette wheel selection [6].

3.1.4. Crossover
Crossover, which is the most effective part of GA, is the formation of better individuals by mutual exchange
of the characteristics of selected individuals.

3.1.5. Mutation
It is the identification of better individuals by changing the chromosome structure of the individuals to be
transferred to the next generation from the individuals in the solution set. Mutation is achieved by ensuring
diversity by preventing new solutions from copying the previous solution and ultimately achieving faster
results [5].

4. RESULTS AND DISCUSSION
In this study, the following steps were carried out in the electric vehicle (EV) to determine the least costly
speed values according to different slope values on the road route.
In EV, it was tried to remove the widely used Hub engine consumption characteristic. For this, the
characteristic curve shown in Fig. 3 of the sample electric vehicle hub motor used in Gumushane University
is used. The vehicle model calculations for removing the consumption values of the used electric vehicle are
as follows.

Fig. 3. Mitsuba M2096II Hub engine curve.

4.1. Computation of Resistance Force on Vehicle
In any electric vehicle, resistance forces are generated in the opposite direction to the direction of travel of the
vehicle. These forces are; Aerodynamic (air) resistance, rolling resistance, slope resistance, acceleration
resistance.
The air resistance varies depending on the relative speed of the vehicle and the wind. The rolling resistance
depends on the friction between the tire and the asphalt and does not change depending on the speed. Slope
resistance depends on the incline value of the slope which the vehicle is climbing. Acceleration resistance is a
variable resistance depending on the vehicle's acceleration and effective mass.
The vertical surface area of the electric vehicle used in this study in Gumushane University is calculated from
the three-dimensional drawing of the vehicle as 1.57 m2. The air density

is taken as 1.255 Kg/m3, the drag

coefficient
is taken as 0.229. As it can be seen, the increase in vehicle speed increases wind resistance. As
wind resistance increases with speed, fuel consumption increases at high speeds.
Rolling resistance has been neglected in the subtraction of engine consumption characteristics of the electric
vehicle because it does not change with the speed of the vehicle or the slope of the road.
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The weight of the electric vehicle used in the study was measured as 280 Kg. This value will be used to add
variable slope resistance according to the road slope of the vehicle.
In this study, it is assumed that the EV has determined the least costly speed values according to different
slope values in the road route, the vehicle is traveling at constant speeds at different slope intervals, ignoring
the acceleration resistance. Also, the resistance values of other mechanical components are neglected because
they do not change very much with vehicle speed and slope value. In this case it is assumed that EV is
exposed to air resistance and slope resistance.

4.2. Finding Road and Vehicle Characteristics
Current values drawn at different torque values from the consumption curve of the Mitsuba M2096II Hub
motor used in the vehicle are transferred to the programming environment via the text file shown in Fig.4.

Fig.4. Representation of Mitsuba M2096II Hub motor in the text file of current values taken at different torque values.

A sample route of about 2 km in length is specified. The coordinates of the route and the slope values in the
ArcGIS software environment of Geographic information systems are processed in different layers as shown
in Fig. 5.a The processed data is transferred to the outside via a text file shown in Fig.5.b.

(a)

(b)

Fig.5. (a) Processing the coordinates and slope values of the route in different layers with ArcGIS software environment
from Geographical information systems, (b) Transferring processed data to a text file.

4.3. Software Development
With the help of C # programming language, a software has been developed so that the characteristic values
of the vehicle can be read in the programming environment and the genetic algorithm can be used.
The reading of the file containing the route coordinates and the slope values previously transmitted to the text
file with the "Read the Route Path" button of the developed interface is provided
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Vehicle characteristic values showing the current values of the motor according to the speed of the electric
vehicle and the slope value of the road are memorized by means of the "Read Vehicle Character" button.
The information about the completion time of the route and the number of laps to be taken by the vehicle is
entered into the program interface so that the algorithm can be operated according to these limit values.
With the "Calculate" button, the program tries to find the most appropriate speed values by using the above
mentioned path and tool parameters and genetic algorithm.
The fitness function of the genetic algorithm used in this study is calculated as the sum of the multiplying of
different slope valued parts of the path and the current values of the path of the vehicle.
Using the genetic algorithm, the interface was run at different times and the results were saved externally in
the text file. In order to test the accuracy of the obtained optimum speed values and total CurrentxSecond
values, it is assumed that the electric vehicle is traveling at an average constant speed and the values obtained
at these constant speed values are compared with the values obtained from the interface.
In the first comparison, the current values and the time values that the electric vehicle consumed at different
slopes of the road assumed to travel at a constant speed of 30 km/h by the driver were compared with the best
values found by the algorithm. In the first case, it is required that the user who is 1.8 km long finishes in 5
min. In this case, the driver completed a course in 3.6 minutes.
In the second comparison, it is assumed that the electric vehicle travels at a constant speed of 50 km/h by the
driver. The current values and the time values, which are drawn at different slopes of the road, are compared
with the best values found by the algorithm. In the second case, a 1.8 km racecourse user is required to finish
the course in 5 min. In this case, the driver completed theracecourse in 2.16 minutes.
The default values in the first and second comparisons and the values found by the software proposed by the
Genetic Algorithm are given in Table I.
Table I. Comparing the values found with the software.
Comparison Number

Speed Value

Getting to target status
at the desired time

Total Current x seconds
Value (A.xSc.)

1. Comparison

30 km/h

Yes

1186,62

2. Comparison

50 km/h

Yes

1572,1

Developed Algorithm

Variable by slope

Yes

389,57

If the values in Table 1 are compared, it is seen that it is possible to determine the speed values which
consume less energy in the different speed values by the developed algorithm. It is not possible for the human
brain to calculate the speed at which the driver should travel with minimum energy expenditure on the road
during driving.

5. CONCLUSIONS
This study shows that longer distances can be covered with less energy consumption under variable road
conditions. It has been presented that the developed algorithm has found the most suitable values by trying
different variations according to the vehicle engine characteristics in different parts of the road and it enables
them to go to the longer range with the current battery of the vehicle.
In the course of this work, real-time values are taken from a sample electric vehicle to make comparisons at
longer distances, and the performance of other algorithms is planned to be compared with Genetic Algorithm.
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Abstract
Aluminizing of steel surfaces achieved via usage of alternating current bias in cathodic arc PVD system. In the cathodic arc
electron, metal ion treatment system (CA-EMIT), at the positive cycle of alternating current electrons heat the substrate and
the negative cycle results in the deposition of metal on the substrate. Usage of alternating current allows to heat substrate
on the desired processing temperature by tuning the magnitude of AC bias. Low alloy steel surfaces aluminized using this
method. Composition, thickness and cross sectional hardness of diffusion zone were investigated. Time and temperature
dependence on film thickness and phases have been determined. SEM, EDS and XRD were used for determination of phase
and composition of produced iron aluminides thick films.

Keywords: Ca-EMIT, Ca- PVD, electron heating, iron aluminides.

1.

INTRODUCTION

Aluminizing is used to improve surface properties of steel such as wear, corrosion and high temperature oxidation
resistance also increasing hardness of the substrates. Fe-Al intermetallics have low density as well as improving surface
properties. Al increase oxidation and corrosion resistance on steel surfaces as forming a protective alumina layer at high
temperatures.[1–3]
Fe-Al intermetallics is used in petroleum, highway, aerospace and the metal industry, heat-treating posts in carburizing
furnaces, cast-tubes of radiant-burner tubes, porous gas-metal filters in coal gasification systems and catalytic converters.
[4]
The reaction between pure Al and Fe is exothermic, for this reason, control of the process is very difficult [5]. Al rich FeAl layers on steel surfaces can be produced with different methods. Hot-dip aluminizing is common technique for
production of Al-rich Fe-Al intermetallics. Other techniques are; thermal spray, Self-Sustainable high temperature
Synthesis (SHS), pack cementation, fluidized bed CVD and cathodic arc PVD[2,4,6,7].
In present study aims to investigate systematically the growth of Al rich Fe-Al intermetallic compounds at 600, 700, 800
and 900 C° temperatures for 30 minutes aluminizing time by using modified Ca-PVD method.

2.

MATERIALS AND METHODS

Aluminizing process was carried out to investigate the effect of different aluminizing temperatures on the growth of the
Al-rich intermetallics on steel surfaces. In the present study commercial pure Al was used as cathode and low alloyed
carbon steel used as substrate. Table 1 shows the chemical composition of the low carbon steel used as substrate. specimens
were aluminized for 30 minutes at 600, 700 and 800 and 900 oC. All of coating conducted at 7x10-2 Pa chamber pressure
at Ar atmosphere.
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Table 1 Chemical composition of carbon steel substrate.

Fe

Al

Ni

Cr

S

P

Mn

Si

C

99,6

0,0341

0,0412

0,0188

0, 0053

0,0014

0,249

0,0082

0,0361

Before the aluminizing process, steel samples with dimensions of 30x30x1mm were mirror polished and ultrasonically
cleaned in acetone and ethanol at room temperature for 15 minutes. A modified Novatec-SIE NVT-12 AC cathodic arc
physical vapor deposition equipment was used for aluminizing process. Process temperatures were measured and recorded
through a Dias pyrospot 10 IR pyrometer during experiments. After aluminizing process, samples were stayed in a vacuum
atmosphere until they cooled to room temperature.
Cathodic arc electron, metal ion treatment (CA-EMIT) method developed and patented in our research group [8]. This
method used to achieve desired temperatures during process. CA-EMIT method involves in situ heating the substrate
during the coating. In this way it is aimed to produce Al rich iron aluminides coatings without any additional heat treatment
step. In the Ca-PVD, there are two basic methods used to increase coating temperature of substrate during deposition: (1)
the substrate can be heated by an additional infrared heater or (2) applying high bias on the sample to increase the energy
of the ions coming to the surface. The side effect of high bias is that some of the coated particles on the surface are
sputtered back during process and decrease coating rate.
In the proposed method, the electrons emitted from the cathode are used for heating the substrate. Since the ionization rate
in the Ca-PVD method is over 90% [9], the amount of electrons emitted from the cathode is extremely high. Using
alternating current source, which is connected as a bias, helps to coat the sample in the negative cycle. At the same time
the surface is heated in the positive cycle with electrons. Alternating current of 50 Hz main frequency is selected in order
to heat with electrons during coating. The system shown in Figure-1 schematically. The electrons emitted from the cathode
and the ions reach the surface at certain periods provide both coating and surface heating. The current passing through the
sample is controlled by the amplitude of the bias voltage. The temperature depends on the resistance of the samples and
the current flowing through them.

Figure 1 Schematic illustration of Ca-PVD system and Ca-Emit method.

Structure of the aluminized samples was investigated from cross sectional view by scanning electron microscopy (Jeol
JSM-5410) and Noran 2100 EDS attachment. The phase structures were analyzed by XRD (Phillips PW 3710 MPD) using
Cu-Kα radiation over the scanning range of 20-90° at 40 kV and 40 mA. The micro hardness values of aluminized samples
were measured by a Vickers micro indenter tester.
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3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Properties of Layers and Compositions
After aluminizing process, all samples were mounted from cross sections for investigation of thicknesses and
composition of layers.

3.1.1.

Sample processed at 600 oC

Figure 2 Back scattered SEM image (left) of sample processed and 600 C and linescan EDS analysis (right).

At this temperature, which is below to melting point of Al, sample has pure Al layer at uppermost about thickness of 10 µm.
Under this layer there is a layer with the content of 75 at % Al. thickness of this layer This layer is 11 µm, besides hard and
brittle.
This phase is determined as FeAl 3 + Fe 2 Al 5 region from EDS analysis according to the Fe-Al binary phase diagram[10].

Sample processed at 700 oC

Figure 3 Back scattered SEM image (left) of sample processed and 700 C and linescan EDS analysis (right).

At the samples processed 700 oC, pure Al layer is not observed because of coating speed is lower than the diffusion rate. About
20 microns aluminized layer has Fe 2 Al 5 composition and it contains 73-75 at% Al. This layer is also hard and brittle. It can be
seen from back scattered SEM image and linescan EDS data (Fig 3) the composition is constant along the diffusion layer.
Below this diffusion layer content of Al dramatically decreases at the interface. Below the interface there is α(Fe) region
according to the Fe-Al phase diagram.
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Sample processed at 800 oC and 900 oC

Figure 4 Back scattered SEM image (left) of sample processed and 800 C and linescan EDS analysis (right).

At the 800 oC aluminizing temperature uppermost layer has Fe 2 Al 5 composition as 600 oC and 700 oC, unlike these samples
there are dark colored precipitates in the Fe 2 Al 5 phase, this precipitates suits to the FeAl 2 phase from EDS analysis and phase
diagram[10]. for this temperatures Al concentration decrease smoothly between diffusion zone and substrate.

Figure 5 Back scattered SEM image (left) of sample processed and 900 C and linescan EDS analysis (right).

For 900 oC process temperature, diffusion region is similar to 800 oC sample. Increasing of temperature was caused decreasing
of diffusion zone. Reason of this reduction is evaporation rate of pure aluminum from surface. At the 900 oC sample the FeAl 2
dots were increased. On the substrate and diffusion zone interface there are layers with different Al contents unlike the coatings
made at temperatures of 600 and 700 °C.

3.2. XRD Analysis
Aluminized samples were analyzed from surface using Cu Kα radiation between 20o-90o. For samples processed 600 oC and
700 oC, Al peaks observed associated with Al rich iron aluminide phases. All of the aluminized samples for each temperature
have Fe 2 Al 5 phase mainly. The XRD patterns of all samples are given in Fig 6. However, some of peaks are broad at high
process temperatures and these peaks indicates that FeAl 2 phase.
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Figure 6 XRD diffraction pattern of samples processed at different temperatures.

3.3. Hardness Measurements
Micro indentation test was conducted from surface and cross sections. Observed phases, film thickness and hardness values are
listed in Table-2.
Process temperature (oC)

Observed phases

Film thickness (µm)

Hardness (HV)

600

Al, Fe 2 Al 5

20

220 from surface

700

Fe 2 Al 5

21

1281 cross section

800

Fe 2 Al 5 , FeAl 2

20

1111 cross section

900

Fe 2 Al 5 , FeAl 2

20

1050 cross section

4.

CONCLUSIONS

•

In this study, aluminizing of carbon steel surfaces were investigated for 600, 700, 800, 900 oC. All processes
conducted for 30 minutes.

•

Al rich iron aluminides were produced on the steel surfaces without additional post heat treatment using the CaEMIT method. In this method, the metal surfaces are heated during coating using electrons emitted from the cathode.

•

At the temperature of 600 °C, topmost layer is metallic aluminum. At higher temperatures Al zone is not observed.

•

The pure Fe 2 Al 5 phase formed in coatings at temperatures of 600 and 700 °C is very brittle and it cannot be a
continuous protective film because of cracks.

•

Diffusion zone produced at temperatures of 800 and 900 oC have lower Al contents and lower hardness, in addition
to this they have formed continuous films on the surface. There are also Fe-rich precipitates in the coatings layer at
800 and 900 °C samples.

•

The main phase is Fe 2 Al 5 at all aluminizing temperatures.

•

From backscattering electron microscopy images, lower Al concentration precipitates were also observed on interface
at samples processed at high temperatures (800 and 900 oC).

•

Aluminum-rich iron aluminides were produced on a surface of about 20-25 microns for 30 minutes’ process time.

•

The presented method can be an alternative for aluminizing of steel surface.
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Abstract
The September 6, 1975 Lice earthquake is the only M>6.5 earthquake to occur along the Bitlis Thrust Zone (BTZ) in the instrumental
period with discontinuous surface ruptures. In the present study teleseismicaly recorded long period P body waveforms of the 1975 Lice
earthquake are inverted to obtain the finite-fault source properties. The rupture plane is represented by a point source grid (covering a
length of 36 km and a width of 16 km), which is placed in the source region with reference to the hypocenter. Initial inversion trials have
shown that the data is best fitted by a rupture almost unilateral to the southwest over a rupture plane striking 254o and dipping 54o NW.
The rupture has been mainly controlled by a failure of large asperity with 60 cm peak slip in the hypocentral region. A small asperity has
also been found near the SW edge of the fault plane. The total seismic moment and rake angle are calculated as 8.7 x 1025 dyne.cm
(M W ≈6.6) and 24o, respectively. The rake angle suggests that the rupture was oblique with larger left-lateral component in accordance
with the seismotectonics of the source region controlled by the BTZ and East Anatolian Fault Zone.
Key words: The 6 September 1975 Lice earthquake, the Bitlis Thrust Zone, Finite-fault modeling, Oblique faulting, Eastern Turkey.

1. INTRODUCTION
The Bitlis Thrust Zone (BTZ) constitutes boundary between the Arabian Plate and Eastern Turkey (Fig. 1).
Convergence of the Arabian Plate with respect to the stable Eurasian plate causes deformation in Eastern Turkey.
Only small portion of the deformation is accommodated by the BTZ through thrusting and the main portion is
transported to the Caucasian thrust zones in the farther NE (Vernant et al. 2004; Reilinger et al. 2006; Reilinger et al.
2006). The North Anatolian Fault Zone and the East Anatolian Fault Zone (EAFZ) are continental transforms that
accommodate westward motion of the Anatolian Plate in the region (Barka and Kadinsky-Cade 1988; Şengör et al.
2005; Duman and Emre 2013). The BTZ and EAFZ meet each other in the westernmost part of the BTZ and
faulting becomes oblique as demonstrated by the September 6, 1975 Lice earthquake (Fig 1).
The purpose of this study is to obtain finite-fault coseismic slip model of the 1975 Lice earthquake by
inverting long-period P waveforms. It is expected that the finite-fault slip model would provide information about
the rupture extend and detailed distribution of the fault slip.

2. THE SEPTEMBER 6, 1975 LİCE EARTHQUAKE

*Corresponding author. Tel.: 0554 521 65 61
E-mail address: seymakndr54@gmail.com (Ş.Kendir).
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The 1975 Lice earthquake occurred on the BTZ and in the south of the EAFZ (Figs. 1b and 2) (Arpat 1977;
Eyidoğan 1983; Taymaz vd. 1991; Pınar 1995). The epicentre is determined at 38.57o N and 40.77oE by the Kandilli
Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI) (Kalafat et al. 2009). The earthquake caused 2384 dead
and collapse and heavy damage of 8149 buildings (Arpat 1977) with many aftershocks (Fig. 2). The heaviest damage
occurred in Lice town centre and its villages such as Kumluca, Yaprak, Yünlüce, Yeşilburç, Gürbeyli ve Yamaçlı
(Fig. 2) (Arpat 1977). The earthquake produced discontinuous surface ruptures which indicate N-S compression.
Nevertheless, left-lateral displacement was also noted in the field compatible with the EAFZ lying in close
neighbourhood. The teleseismic source inversion studies (Eyidoğan 1983; Taymaz vd. 1991; Pınar 1995) confirmed
oblique faulting with reverse and left-lateral motion. Pınar (1995) also proposed two-subevent rupture process.

Figure 1. The map showing (a) major tectonic elements of Turkey and (b) seismotectonic properties of the 6 September 1975 Lice
earthquake source region. Black stars and black-white balls denote the earthquake epicentres and source mechanisms. The
rectangle encloses map area shown in Fig. 2. NAFZ: North Anatolian Fault Zone, EAFZ: East Anatolian Fault Zone, BTZ: Bitlis
Thrust Zone, GF: Genç Fault.
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3. DATA AND METHOD
Teleseismic long-period P waveforms recorded at 16 WWSSN (World Wide Standardised Seismograph
Network) stations. The data is digitized from analogues recordings using sample interval of 1 second. A record
length of 35 s is utilized in the inversion.
A finite-fault inversion methodology developed by Kikuchi et al. (2003) is used. The finite source of the
target earthquake is represented by N x M grid points equally spaced along the strike and the dip, respectively. The
rupture initiation point is then selected. The source parameters of the grid plane are based on the previous source
inversion studies. The synthetic waveform at the jth station is given as below

Figure 2. The map showing epicentre (white star) of the September 6, 1975 Lice earthquake, the aftershock locations (solid circles)
available in the catalogues and the faults (Arpat 1977; MTA 2012) lying in the near source region. Red rectangle indicates surface
projection of the plane covered by point-source grid used in the inversion. Damaged settlements are also shown. GF: Genç Fault, LFZ:
Lice Fault Zone, EAFZ: East Anatolian Fault Zone)

(1)
where G nmkj is the Green’s function at the (n, m) grid point, tnm is the start time of the slip, t is the interval of the
time step, and D nmlk is the unknown model parameter at the lth time step. Green’s functions were calculated using
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the reflectivity method [Koketsu, 1985] assuming to the velocity structure obtained by Kenar and Toksöz (1989).
Dnmlk is obtained by the least squares method with positivity constraint.

4. FAULT MODEL PARAMETERIZATION
A point-source grid with 10 x 5 grid points evenly spaced (4 km) along the strike and dip, respectively, is
used to represent the 1975 Lice earthquake fault rupture. The epicentre (38.57o N; 40.77oE) determined by the
Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute (KOERI) is selected as the rupture initiation point which
corresponds to third grid point both along strike and depth of 10 km. The strike, dip and rake angle of the faulting
are taken as 254o, 54o and 40o, respectively (Eyidoğan 1983; Pınar 1995). Nevertheless, rake angle can vary ±45o of
the defined value in the modelling so that a rupture model with variable rake angle could be obtained. The
modelling was carried out by incorporating 5 consecutive time windows; slip rise-time of each is represented by an
isosceles triangle of 0.8 sec rise and fall. A maximum rupture velocity of 3 km/s is defined for the modelling.

5. INVERSION RESULTS AND DISCUSSION
In addition to the model parameterization given above many inversion trials were carried out to find values
of model parameters that give best fit to the data. Initial inversion trials have shown that the data is best fitted by a
rupture almost unilateral to the southwest over a rupture plane striking 254o and dipping 54o NW. The rupture
velocity is 3 km/s. The total seismic moment and rake angle are calculated as 8.7 x 1025 dyne.cm (M W ≈6.6) and 24o,
respectively. The rake angle suggests that the rupture was oblique with larger left-lateral component in accordance
with the seismotectonics of the source region controlled by the BTZ and the EAFZ.

Figure 3. (Left) Slip distribution model of the 1975 Lice earthquake obtained in the study. (Right) Comparison of the observed waveforms
(black) with synthetic waveforms (gray) calculated from the slip distribution model in the left.
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The coseismic slip distribution for the preferred inversion run is shown in Fig. 3. Fig. 3 also demonstrates
comparison of the observed waveforms with synthetic waveforms calculated from the preferred solution. The slip
model indicates that the rupture has been mainly controlled by a failure of large asperity with 60 cm peak slip in the
hypocentral region with rake angle of 56o or oblique slip with slightly larger reverse slip component. The rupture
propagated updip to cover shallow fault regions for a length of about 16 km along the strike. The rupture model also
indicates a small asperity that is easily distinguishable from the main rupture area, near the SW edge of the fault
plane. The small asperity has a maximum slip of roughly 30 cm. The overall slip pattern suggests that the main
rupture area of the earthquake corresponds to the rupture of Lice Fault Zone while the rupture of small asperity
corresponds to a fault step that stopped the main rupture.

6. CONCLUSIONS
Teleseismicaly recorded long period P body waveforms of the 1975 Lice earthquake are inverted to obtain
the finite-fault source properties. The data is best fitted by a rupture almost unilateral to the southwest over a rupture
plane striking 254o and dipping 54o NW. The finite-fault slip distribution model indicates that the rupture has been
mainly controlled by a failure of large asperity with 60 cm peak slip in the hypocentral region. The rupture model
also indicates a small asperity that is easily distinguishable from the main rupture area, near the SW edge of the fault
plane with a maximum slip of roughly 30 cm. The slip model corresponds to a total seismic moment of 8.7 x 1025
dyne.cm (M W ≈6.6).
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Abstract
In this study, by deriving electro-mechanic mathematical model of serial direct current motor (SDCM) via
equivalent circuit, a new control block diagram has been formed. By using this block diagram, state space
model of SDCM has been created and block diagram of motor has been formed in Matlab Simulink
environment. Steady state and transient values of armature current, emf, produced torque, speed and
position angle have been obtained using this new model. By adding PID controller to block diagram, SDCM
has been remodeled. Finally, results of steady state and transient analysis of SDCM have examined through
speed control of the proposed model.
It is reported that the suggested modeling technique is able to analyze the speed control of the SDCM.
Keywords: PID controller, serial direct current motor, speed control, equivalent circuit

1. GİRİŞ
Teknolojinin hızla ilerlemesine paralel olarak oyuncak teknolojisinden endüstriyel sanayiye, hatta robotikten
uzay araçlarına kadar birçok ürün ve araçlarda elektrik enerjisiyle çalışan motorlar mevcuttur. Doğru akım
motorunun devir ayarı alternatif akım motoruna göre daha kolay yapılmaktadır[1,2]. Dolayısıyla eskiden
olduğu gibi günümüzde de endüstride kendine yer bulmakta ve her geçen gün teknolojinin ilerlemesiyle yeni
ürünlerde kullanımı biraz daha artmaktadır. Doğru akım motorlarının büyük güçte olanları; kağıt fabrikaları,
dokuma tezgahları, gemi pervaneleri, matbaa makineleri ve asansörlerde, küçük güçteki olanları ise robotik
sistemlerde, üç boyutlu yazıcılarda, fotokopi makinalarında, bilgisayar hareketli parçalarında, radar izleme
sistemleri gibi özellikle motor hız ve konum kontrolü gereken parçalarda motor denetleyicileri ile sık sık
kullanılırlar[3,4].
Doğru akım motorlarının, sarım, bağlantı ve kullanım amacına göre birçok çeşidi mevcuttur. Doğru akım
motorlarının bu kadar çeşitli ve kullanım alanının teknolojiye bağlı olarak sürekli artması bu motorların
kontrolünün de geliştirilmesini önemli kılmıştır.

2. DOĞRU AKIM MOTORLARI VE PID DENETLEYİCİ
Elektrik motorları çalışma akımı cinsinden Alternatif Akım(AA) motorları ve Doğru Akım(DA) motorları
olmak üzere ikiye ayrılır. DA motorları kendi arasında; yabancı uyartımlı ve kendinden uyartımlı olarak ikiye
ayrılır. Kendinden uyartımlı doğru akım motorları ise seri doğru akım motoru (SDAM), şönt doğru akım motoru
ve kompunt doğru akım motoru olmak üzere üç farklı yapıda imal edilir. Bunun dışında DA ile çalışan Adım
ve Servo motorlarda mevcuttur. DA motorlarının bu kadar çeşitli ve kullanım alanının teknolojiye bağlı olarak
sürekli artması bu motorların hız kontrolünün de geliştirilmesini önemli kılmıştır[5].
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DA makinaları endüvi ve uyarma devresi olarak iki elektriki kısım ile moment aktarımının yapıldığı bir
mekanik kısımdan oluşur. Generatör çalışmada moment DA makinasına uygulanırken motor çalışmada
moment mile bağlı yüke aktarılır. Motor çalışma durumunda bir Seri DA makinası Şekil 1 de verilen genel
eşdeğer elektromekanik sistem ile temsil edilmiştir[3].

Şekil. 1. Seri DA motorunun eşdeğer elektromekanik şeması [3,6-8].

Burada; 𝑅𝑅𝑎𝑎 : Endüvi Direnci; 𝐿𝐿𝑎𝑎 : Endüvi Endüktansı, 𝑖𝑖𝑎𝑎 : Endüvi Akımı, 𝑉𝑉𝑎𝑎 : Giriş Gerilimi, 𝑒𝑒𝑎𝑎 : Elektro Motor
Kuvvet (EMK), 𝑅𝑅𝑓𝑓 : Uyartım Direnci, 𝐿𝐿𝑓𝑓 : Uyartım Endüktansı, 𝑖𝑖𝑓𝑓 : Uyartım Akımı; 𝑉𝑉𝑓𝑓 : Uyartım Gerilimi; 𝑇𝑇𝑒𝑒 :
Motor Momenti; 𝛳𝛳𝑚𝑚 :Konum Açısı; ⍵𝑚𝑚 : Rotor Hızı; 𝐽𝐽𝑚𝑚 : Dönme ataleti; 𝑏𝑏𝑚𝑚 : Sürtünme sabiti; k: EMK sabiti;
𝑘𝑘1 :Moment sabitidir.
Bu motorlar, kalkınma momentinin çok yüksek olması istenen troleybüs, asansör, tren, elevatör, tramvay, vinç
gibi ağır işlerde kullanılmaktadır[4,5,9].
Seri motorlarda yük akımının aynı zamanda uyartım akımı olması nedeniyle motor yüklendikçe devir sayısı
hızla düşer. Akım arttığı zaman manyetik akı Ф da artar ve E=K⋅Ф⋅n formülüne göre manyetik akı arttığı zaman
devir sayısı düşer. Seri motorun yol alma momenti yüksektir. Motor boşta çalıştığı zaman Ф değeri küçük bir
değere ulaşır ve devir sayısı yükselir. Seri motorlarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus seri motorun
yüksüz çalıştırılmamasıdır. Yükün kalkmasıyla yük akımı küçüleceğinden, akımla birlikte iç gerilim düşümü
de küçülecektir. Böylece sabit kutup gerilimine yaklaşan zıt e.m.k. belirli değerini koruyabilmesi için küçülen
Ф, devir sayısı n ‘ nin büyümesiyle karşılaşacaktır. Devir sayısının büyümesi tehlikeli sonuçlar meydana
getirebilir[9,10]. Seri motorun herhangi bir olumsuzluk durumu oluşup milinin yükten ayrılması durumunda
hızını kontrolü çok önemlidir. Burada PID denetleyici kullanılarak bu problem önlenebileceği
düşünülmektedir.
PID denetleyici Şekil 2 de görüldüğü gibi üç denetleyicinin birlikte kullanımıyla yapılır. Sistemde; oransal,
integral ve türev denetimleri yaparak kontrol sinyalini oluşturur. KP, KI ve KD katsayıları ile çalışan bir
denetleyicidir. Türev alıcının gürültüsünü yok etmek için denetleyiciyi alçak geçiren filtreden geçirilmektedir
K S
( K D s ≈ D ) [8,11,12].
1+Sτ

Şekil. 2. PID Denetleyici blok şeması ve açık devresi[6-8,12,13].

3. DURUM UZAY MODELİ ÇIKARILMASI
Bu bölümde öncelikle basamaklar halinde Seri Doğru Akım Motorunun İntegro-Diferansiyel Denklemleri
oluşturulmuş, integro-diferansiyel denklemleri kullanarak simülasyon diyagramının çizimi gerçekleştirilmiş ve
simülasyon diyagramı kullanılarak Seri DA Motorun motorunun durum uzay denklemleri elde edilmiştir.

3.1. Seri Doğru Akım Motorunun İntegro-Diferansiyel Denkleminin Oluşturulması
SDAM endüvi ve uyartım devresinin İntegro-Diferansiyel Denklemlerinin (IDD) oluşumu (1) den (4)’e kadar
ve mekanik sistemin IDD’nin oluşumu ise (5) ile (8) arasında basamaklar halinde belirtilmiştir.
𝑉𝑉𝑎𝑎 (𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑓𝑓 (𝑡𝑡)
𝑖𝑖𝑎𝑎 (𝑡𝑡) = 𝑖𝑖𝑓𝑓 (𝑡𝑡)

(1)
(2)

𝑉𝑉𝑎𝑎 (𝑡𝑡) = �𝐿𝐿𝑎𝑎 + 𝐿𝐿𝑓𝑓 � ∙
�𝐿𝐿𝑎𝑎 + 𝐿𝐿𝑓𝑓 � ∙

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑎𝑎 (𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑖𝑖𝑎𝑎 (𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ (𝑅𝑅𝑎𝑎 + 𝑅𝑅𝑓𝑓 ) ∙ 𝑖𝑖𝑎𝑎 (𝑡𝑡) + 𝑒𝑒𝑎𝑎 (𝑡𝑡)

(3)

= 𝑉𝑉𝑎𝑎 (𝑡𝑡) − (𝑅𝑅𝑎𝑎 + 𝑅𝑅𝑓𝑓 ) ∙ 𝑖𝑖𝑎𝑎 (𝑡𝑡) − 𝑒𝑒𝑎𝑎 (𝑡𝑡)

(4)
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𝑑𝑑𝛳𝛳𝑚𝑚

(𝑡𝑡)2

𝑑𝑑𝑡𝑡 2
𝑑𝑑𝛳𝛳𝑚𝑚 (𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑

=

𝑑𝑑⍵𝑚𝑚 (𝑡𝑡)

= ⍵𝑚𝑚 (𝑡𝑡)

𝑇𝑇𝑒𝑒 (𝑡𝑡) = 𝐽𝐽𝑚𝑚 ∙
𝑑𝑑⍵𝑚𝑚 (𝑡𝑡)

(5)

𝑑𝑑𝑑𝑑

(6)

𝑑𝑑⍵𝑚𝑚 (𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑

+ 𝑏𝑏𝑚𝑚 ∙ ⍵𝑚𝑚 (𝑡𝑡) + 𝑇𝑇𝐿𝐿 (𝑡𝑡)

(7)

= 𝑇𝑇𝑒𝑒 (𝑡𝑡) − 𝑏𝑏𝑚𝑚 ∙ ⍵𝑚𝑚 (𝑡𝑡) − 𝑇𝑇𝐿𝐿 (𝑡𝑡)

(8)

𝐹𝐹 = 𝐵𝐵 ∙ 𝑖𝑖 ∙ 𝑙𝑙
𝑒𝑒 = 𝐵𝐵 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 𝑣𝑣
𝑇𝑇 = 𝐵𝐵 ∙ 𝑖𝑖 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 𝑑𝑑
𝑑𝑑 = 2𝑟𝑟
𝑣𝑣 = 𝑟𝑟 ∙ ⍵𝑚𝑚
𝑇𝑇𝑒𝑒 = 𝑁𝑁 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 𝐵𝐵 ∙ 𝑑𝑑. 𝑖𝑖𝑎𝑎
𝑘𝑘 = 𝑁𝑁 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 𝐵𝐵 ∙ 𝑑𝑑
𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝑘𝑘 ∙ 𝑖𝑖𝑎𝑎
𝑒𝑒𝑎𝑎 = 2 ∙ 𝑁𝑁 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 𝐵𝐵 ∙ 𝑣𝑣
𝑒𝑒𝑎𝑎 = 2 ∙ 𝑁𝑁 ∙ 𝑙𝑙 ∙ 𝐵𝐵 ∙ 𝑟𝑟 ∙ ⍵𝑚𝑚
𝑘𝑘1 = 𝑁𝑁. 𝑙𝑙. 𝐵𝐵. 𝑑𝑑
𝑒𝑒𝑎𝑎 = 𝑘𝑘1 . ⍵𝑚𝑚
𝑑𝑑𝑖𝑖 (𝑡𝑡)
�𝐿𝐿𝑎𝑎 + 𝐿𝐿𝑓𝑓 � ∙ 𝑎𝑎 = 𝑉𝑉𝑎𝑎 (𝑡𝑡) − (𝑅𝑅𝑎𝑎 + 𝑅𝑅𝑓𝑓 ) ∙ 𝑖𝑖𝑎𝑎 (𝑡𝑡) − 𝑒𝑒𝑎𝑎 (𝑡𝑡)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

= 𝑇𝑇𝑒𝑒 (𝑡𝑡) − 𝑏𝑏𝑚𝑚 ∙ ⍵𝑚𝑚 (𝑡𝑡) − 𝑇𝑇𝐿𝐿 (𝑡𝑡)

(23)

𝐽𝐽𝑚𝑚 ∙

𝑑𝑑𝑑𝑑

SDAM’ nun elektromekanik etkileşim denklemlerinin oluşumu (9) ile (24) arasında basamaklar halinde
verilmiştir.

�𝐿𝐿𝑎𝑎 + 𝐿𝐿𝑓𝑓 � ∙
𝐽𝐽𝑚𝑚 ∙
𝐽𝐽𝑚𝑚 ∙

𝑑𝑑⍵𝑚𝑚 (𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑⍵𝑚𝑚 (𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑎𝑎 (𝑡𝑡)
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑉𝑉𝑎𝑎 (𝑡𝑡) − (𝑅𝑅𝑎𝑎 + 𝑅𝑅𝑓𝑓 ) ∙ 𝑖𝑖𝑎𝑎 (𝑡𝑡) − 𝑘𝑘1 . ⍵𝑚𝑚 (𝑡𝑡)

= 𝑘𝑘 ∙ 𝑖𝑖𝑎𝑎 (𝑡𝑡) − 𝑏𝑏𝑚𝑚 ∙ ⍵𝑚𝑚 (𝑡𝑡) − 𝑇𝑇𝐿𝐿 (𝑡𝑡)

(22)

(24)
[6-8,12-20]

3.2. İntegro-Diferansiyel Denklemleri Kullanarak Simülasyon Diyagramının Çizimi
(22) ve (24) de verilen IDD’ler kullanılarak oluşturulan SDAM’ nun simülasyon blok diyagramı Şekil 3 de
verilmiştir.

Şekil. 3. Seri DA motorunun Blok diyagramı[13,19]

3.3. Simülasyon diyagramı kullanılarak Seri DA Motorun motorunun durum uzay
denklemlerinin elde edilmesi
Şekil 3 de verilmiş olan simülasyon blok diyagramı üzerinden, 𝑋𝑋1 , X1̇ , 𝑋𝑋2 , X2̇ , …,değişkenleri atanarak (25)’den
(31)’e kadar ifade edilen SDAM’ nun durum uzay denklemleri elde edilmiştir.
𝑋𝑋1̇ = 𝑋𝑋2
1
𝑋𝑋2̇ = 𝐽𝐽 ∙ [−𝑏𝑏𝑚𝑚 ∙ 𝑋𝑋2 + 𝑘𝑘. 𝑋𝑋3 − 𝑇𝑇𝐿𝐿 ]
𝑚𝑚

𝑋𝑋3̇ = (𝐿𝐿

1

𝑎𝑎 +𝐿𝐿𝑓𝑓 )

𝑦𝑦 = 𝑋𝑋1
𝑘𝑘 = 𝑘𝑘1

(25)
(26)

∙ �−(𝑅𝑅𝑎𝑎 + 𝑅𝑅𝑓𝑓 ). 𝑋𝑋3 − 𝑘𝑘1 . 𝑋𝑋2 + 𝑉𝑉𝑎𝑎 �

(27)
(28)
(29)
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0
1
0
0
0
⎡
⎤ 𝑋𝑋1
𝑋𝑋1̇
𝑏𝑏𝑚𝑚
𝑘𝑘
⎡
1
0
−
0
−
⎥ ∙ �𝑋𝑋2 � + ⎢
𝐽𝐽𝑚𝑚
𝐽𝐽𝑚𝑚
𝐽𝐽𝑚𝑚
�𝑋𝑋2̇ � = ⎢
(𝑅𝑅𝑎𝑎 +𝑅𝑅𝑓𝑓 )⎥
⎢
𝑘𝑘
⎢
𝑋𝑋3
0
0
𝑋𝑋3̇
0 − (𝐿𝐿 +𝐿𝐿 ) − +𝐿𝐿 )
⎣
(𝐿𝐿𝑎𝑎 𝑓𝑓 ⎦
⎣
𝑎𝑎
𝑓𝑓
𝑋𝑋1
[𝑦𝑦] = [1 0 0] ∙ �𝑋𝑋2 �
𝑋𝑋3

0
0

⎤ 0
⎥ ∙ �𝑇𝑇𝐿𝐿 �
1
⎥ 𝑉𝑉
𝑎𝑎
(𝐿𝐿𝑎𝑎 +𝐿𝐿𝑓𝑓 )⎦

(30)

(31)
[12,21]

4. MATLAB SİMULİNK ORTAMI VE KONTROL SİSTEMİNİN SİMÜLASYONU
4.1. Seri DA motoru için Matlab/Simulink ortamında simülasyon modeli
SDAM’ nun motor parametreleri Tablo 1 de belirtilmiş olup bu değerler kullanılarak sistemin Şekil 4 te verilen
Matlab/Simulink simülasyon modeli oluşturulmuştur. Sistemin belirli noktalarına displayler yerleştirilerek
sistemin geçici ve sürekli durum analiz çıktıları gözlemlenmiştir.
Table I. SDAM’nun Motor Parametreleri

DC Motor Parametreleri
Parametre
Değer
Birimi
(R a +R f )
0,56
Ohm
(L a +L f )
0,066
Henry
Va
420
Volt
k
1,63
Nm/A
1,63
𝑘𝑘1
V⋅s/rad
bm
0,0075
Nm⋅s/rad
Jm
0,2
kg-m2

Şekil. 4. Seri DA motoru için Matlab/Simulink simülasyon modeli.

SDAM için Matlab/Simulink simülasyon programında PID denetleyici bağlantısı yokken elde ettiğimiz
değerlere ait grafikler aşağıda görülmektedir.
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Şekil 5 SDAM’da zamana göre endüvi akımı ve zıt emk’nın değişimi

Şekil 5 incelendiğinde endüvi akımı 0-0,1 sn aralığında yaklaşık 300 A kadar yükselip yaklaşık 1s den sonra
6,08 A de kararlı hal almaktadır. Zıt EMK ise 0-0,2 sn aralığında yaklaşık 560 V luk değere yükselip yaklaşık
1s den sonra 416,59 V’ta kararlı hale geçmektedir.

Şekil 6 SDAM’da zamana göre endüvi akımı ve üretilen momentin değişimi

Şekil 6 incelendiğinde endüvi akımı 0-0,1 sn aralığında yaklaşık 300 A kadar yükselip yaklaşık 1s den sonra
6,08 A de sabit değeri almaktadır. Üretilen moment 0-0,1 sn aralığında yaklaşık 500 Nm’a kadar yükselip 1s
den sonra 9,91 Nm’de sürekli hal almaktadır.

Şekil 7 SDAM’da zamana göre hız ve konum açısının değişimi

Şekil 7 incelendiğinde motorun hızı 0-0,2 sn arasında logaritmik olarak yaklaşık 350 rad/s üzerine çıkmış ve 1
s den sonra sürekli duruma geçip 255,5 rad/s değerinde sabit kalmıştır. Konum açısı lineer şekilde artış
göstermiştir ve 2453,8 rad değerini almıştır.
Motorun hızı(⍵m ) değerleri 255,5 rad/s = 2439,76 d/dk olarak ölçülmüş ve kontrol modelleri için referans
olarak bu değer kullanılmıştır.

4.2. Seri DA Motoru PID Denetleyici Bağlantısı ve Grafikleri
Matlab simulink programında PID denetleyici ile yapılan kontrol işlemi Şekil 8 deki modelde görülmektedir.
Motor mili 8 Nm ile yüklü iken motorun hızı ⍵𝑚𝑚 = 255,5 rad/s olduğundan referans girişi bu değere
sabitlenmiştir. Daha sonra kontrol parametreleri K P , K I ve K D değerleri denetleyici devresinde ilgili katlardaki
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direnç ve kondansatör değerleri değiştirilerek ayarlanır ve bu işlem sonrası çıkış hızını ⍵𝑚𝑚 =255,5 rad/s
=2439,76 d/dk olarak elde edilir.

Şekil 8 SDAM için PID Denetleyicili Matlab/Simulink simülasyon modeli.

Şekil 9 SDAM’da zamana göre PID Denetleyici ile zamana göre endüvi akımı ve zıt emk’nın değişimi

Şekil 9 incelendiğinde endüvi akımı 0-1,5 sn arasında logaritmik olarak yükselip daha sonra 6 A’ de sabit değer
alıp kararlı hale gelmiştir. Zıt EMK yaklaşık 8 sn kadar logaritmik artış göstererek 416,21 V’a kadar artmış ve
sonrasında kararlı hale gelmiştir.

Şekil 10 SDAM’da zamana göre PID Denetleyici ile endüvi akımı ve üretilen momentin değişimi

Şekil 10 incelendiğinde endüvi akımı 0-1,5 sn arasında logaritmik olarak yaklaşık 14 A’e kadar yükselip daha
sonra 6 A’ de sabit değer alıp kararlı hale gelmiştir. Üretilen moment 0-1,5 sn arasında yaklaşık 25 Nm’ye
kadar yükselip 1,5 sn den sonra 9,91 Nm de değerinde kararlı duruma geçmektedir.
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Şekil 11 SDAM’da zamana göre PID Denetleyici ile hız ve konum açısının değişimi

Şekil 11 incelendiğinde motorun hızı yaklaşık 0-7 sn arasında logaritmik olarak artarak 255,57 rad/s’de sürekli
duruma geçip sabit kalmaktadır. Konum açısı 0-5 sn aralığında logaritmik ve devamında lineer şekilde artış
göstermekte ve 1872,5 rad değerini almaktadır.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER
Seri motorların PID denetleyici devreye alınmadan ölçülen değerleri ve denetleyici bağlı iken ölçülen sürekli
durum değerleri görüldüğü gibi konum açısı dışında hemen hemen aynıdır. Fakat PID denetleyici bağlandığında
geçici durum analizi grafiklerinde görüldüğü gibi farklılık göstermektedir. Motorun denetleyici bağlı olması ve
bağlı olmaması durumlarında, aşma, oturma değerleri ve süreleri farklılık göstermiştir.
SDAM’a PID denetleyicinin devrede olmadığı durumda kalkınma anındaki akımın, momentin, zıt emk’nın ve
hızın aşma değerleri çok yüksek iken PID denetleyici devre alındığında kalkınma akımı ve momente aşma
değerleri çok küçülmekte, zıt emk ve hızda ise aşma tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu çıkarımlardan
hareketle PID denetleyici ile yapılan hız kontrolün daha sağlıklı olduğu sonucuna varılmıştır.
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Abstract
Due to limitation and running out of energy resources and their harm to environment, demand on
renewable energy resources increasingly growing.It is also should be noted that the energy we use must
be clean as it is an alternative. For this reason clean energy sources like wind and solar energy become
widespread. In order to generate electricity from wind and solar energy sources, geographical location of
the region and physical environmental conditions have to be determined for choosing the most efficient
one. In this paper ; an estimation about electricity generation of photovoltaic panel is done, in the region
of Pınarhisar in Kırklareli with its physical environmental conditions taken into account. Artificial
Neural Netwroks’ has been used as the estimation Algorithm. Environmental factor data of 450 solar
radiation , ambient temperature, panel temperature, humidity , wind speed has been collected from the
region for 7 months time and 80 % of them trained with artificial network and 20 % of them has tested.
According to the test results , electricity generation of right angled photovoltaic panel with the advanced
supplied artificial neural networks, estimated 97 % success chance has been found.

Keywords: Artificial Neural Networks, estimation, photovoltaic panel, solar radiation.

1. GİRİŞ
Günümüzde enerji kaynaklarının sınırlılığı ve giderek tükenmesi gibi nedenlerden dolayı
yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin giderek artmakta olduğunu görmekteyiz. Kullandığımız
enerjinin alternatif enerji kaynağı olması kadar temiz olması da önemlidir. Güneş enerjisi CO2 emisyonu
olmadığı için temiz enerji olarak bilinir. Bu nedenle alternatif enerji kaynağı olarak fotovoltaik sistemlerde
çoğunlukla kullanılmaktadır [1].
Ülkemiz jeopolitik konumu sebebiyle birçok ülkeye nazaran güneş enerjisi potansiyeli olarak iyi bir
konumda bulunmaktadır. Güneşten dünyaya saniyede yaklaşık olarak 170 milyon MW enerji gelmektedir.
Türkiye'nin yıllık enerji üretiminin 100 milyon MW olduğu düşünülürse bir saniyede dünyaya gelen güneş
enerjisi, Türkiye'nin enerji üretiminin 1.700 katıdır (Varınca, & Gönüllü, 2006). Türkiye'nin Güneş Enerjisi
Potansiyeli Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.737 saat (günlük toplam 7,5 saat), yıllık
toplam gelen güneş enerjisi 1.527 kWh/m².yıl (günlük toplam 4,2 kWh/m²) olduğu tespit edilmiştir.
Son yıllarda bir çok araştırmacı güneş radyasyonunun tahmini üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Yona ve arkadaşları çalışmasında her alandaki aydınlanma dikkate alınarak bilgisayar simülasyonları yardımı
*
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ile 24 saatlik güneşlenme tahmini için çok fazla karmaşık hesaplamalara gerek duymadan ve sadece
meteorolojik verilerle, ileri beslemeli sinir ağı (FFNN), radyal taban fonksiyonu sinir ağı (RBFNN) ve
tekrarlayan sinir ağı (RNN) kullanarak karşılaştırılmıştırlar. Elde ettikleri sonuçlara göre, RBFNN ve RNN’
nin bir ay içinde FFNN’ yi geçtiğini gözlemlenmiştir. Buradan sonuç olarak, sinir ağları yardımı ile kısa
sürede sadece meteorolojik veriler kullanılarak sonuçları tahmin etmenin mümkün olduğu görülmektedir [2].
Li ve arkadaşlarının çalışmasında, kısa vadeli güneş ışınım tahmin algoritmalarının, makine
öğrenme metodolojilerine, Gizli Markov Modeli'ne ve SVM regresyonuna dayanarak Avustralya Meteoroloji
bürosundan alınan veriler kullanılarak Matlab arayüzünde geliştirdikleri bir tahmin platformu oluşturmuşlar
ve Deneysel sonuçlara göre, makine öğrenme tabanlı tahmin algoritmalarının, farklı hava koşullarında
gelecek 5-30 dakika güneş ışınımını tam olarak tahmin edebildiğini göstermişlerdir. [3].
Mellit ve arkadaşları çalışmasında Yapay Zeka Teknikleri kullanarak fotovoltaik sistemlerde
yapılan tasarımda karşılaşılan problemler incelenmiş ve bu problemlerin alanları meteorolojik verilerin
tahmin edilmesi ve modellenmesi, fotovoltaik sistemin oluşturulması ve boyutlandırılması ve fotovoltaik
sistemin simülasyonu ve kontrol edilmesi alanlarında incelendiği görülmüştür. Buradan ele edilen sonuçlara
göre Mikrodenetleyici, DSP ve FPGA gibi donanım devrelerine dayanan Yapay Zeka tekniklerinin
uygulanması, kontrol, gözetim, teşhis ve izleme için kullanılabilen akıllı PV sistemleri geliştirmek için PV
uygulamalarında umut verici bir yöntem olarak görülmüştür [4].
Mellit, ve arkadaşlarının bir başka çalışmasında coğrafi koordinatlara dayalı izole edilmiş
bölgelerdeki ortalama aylık netlik indeksi (¯K t) ve toplam güneş radyasyonu verilerini sıralamak için uygun
bir uyarlanabilir nöro-bulanık çıkarım sistemi (ANFIS) modeli sunulmuştur. ANFIS modeli, bulanık mantık
(FL) kurallarına dayanan çok katmanlı bir perceptron (MLP) kullanarak eğitilmişlerdir. Ölçülen ve tahmini
değerler arasındaki ortalama karekök hata ortalaması (RMSE) 0.0215 ile 0.0235 arasında değişir ve ortalama
mutlak yüzde hatası (MAPE)% 2.2'den düşük olarak hesaplamışlardır. Ek olarak, ANFIS modeli ile yapay
sinir ağı (ANN) modelleri ile elde edilen sonuçların karşılaştırılması, önerilen yöntemin avantajını göstermek
için sunmuşlardır. Bu tekniği Cezayir bölgelerine uygulamışlar, farklı coğrafi konumlar için de
uygulanabilecek bir model olduğunu belirtmişlerdir [5].
Güneş radyasyon miktarını tahmini dolaylı yoldan panelin üretebileceği gücü yaklaşık olarak
tahmin etmek sayılabilir. Fakat güneş radyasyon miktarının yanında diğer çevresel faktörlerin de etkileri bu
çalışma ile birlikte göz önüne alınması daha kesin sonuçlar verebilir. Bu nedenle bu çalışmada, Kırklareli
Pınarhisar ilçesinin fiziksel çevre koşulları göz önüne alınarak 120 W'lık fotovoltaik bir panelin elektrik
üretimi tahmini yapay sinir ağı modelleri kullanılarak yapılması amaçlanmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada, Elektrik üretimi tahminlemesi yapılacak 120W monokristal fotovoltaik panel
Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksek Okulu bahçesinde 38 derece güney yönüne doğru
konumlandırılmıştır. Panelin elektrik üretimini etkileyen metorolojik veriler gün, saat ve dakika olarak farklı
ölçü aletleri ile 7 ay süre ile panelin tam bulunduğu noktadan ölçülmüştür. Bu meteorolojik veriler
radyasyon, ortam sıcaklığı, panel sıcaklığı, rüzgar hızı, rüzgar soğuğu, nem ve bu değerlere bağlı olarak
panelin ürettiği güç değerleridir. Bu çalışmada kullanılan sistem görünümü şekil 1 de verilmektedir. Elde
edilen ölçümlere göre gerekli algoritmaların geliştirilmesi Matlab ortamında yapılmıştır. Kullanılan Panelin
özellikleri Tablo1 de verilmiştir.
Tablo 1. Test edilmiş fotovoltaik panel özellikleri (120W)
Değerler
120 W
17.2 V
6.98 A
7.51 A
21.6 V
±3%
-40ºC to +80 ºC
120 W

Parametreler
Tipik tepe gücü (Pp)
Pik gücündeki voltaj (Vmp)
Pik gücündeki akım (Imp)
Kısa devre akımı (ISC)
Açık devre voltajı (VOC)
Çıkış toleransı
Çalışma sıcaklığı
Tipik tepe gücü (Pp)
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Şekil 1. Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu bahçesindeki 120W’ lık fotovoltaik panel

2.1. Yapay Sinir Ağları
YSA’ları, insan beyninin özelliklerinden olan öğrenme yolu ile yeni bilgiler türetebilme, yeni
bilgiler oluşturabilme ve keşfedebilme gibi yetenekleri herhangi bir yardım almadan otomatik olarak
gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen bilgisayar sistemleri olarak tarif edebiliriz. [6]
Tipik bir YSA, birbirine bağlı olan nöronların birkaç katmanını içerir; bunlardan her biri, birbirini
takip eden katmandaki diğer nörona bağlıdır. Veriler bir girdi katmanı aracılığıyla sinir ağına sunulurken,
çıktı katmanı ağın girdiye olan cevabını tutar. Girdi katmanı ve çıktı katmanı arasında bir veya daha fazla
gizli katman olabilir.
Bu fonksiyon genelde heaviside, sigmoid yada Gaussian gibi doğrusal olmayan tipte seçilen
fonksiyonlardandır. Genellikle adaptasyon network çıkışındaki E hatasının minimize edilmesiyle sağlanır [7].
Hata fonksiyonu şu formül ile verilmiştir:

(w(t)) t. İterasyondaki hata değeri, w(t) t. İterasyondaki ağırlıklar,
istenen çıkış,
ise
ağırlıkları ile hesaplanan network çıkışıdır. Optimizasyon işlemi optimum
ağırlık değerlerinin bulunarak
hata fonksiyonunun minimize edilmesidir. [7]
YSA’ ların diğer modelleme tekniklerine göre en büyük avantajı girdi ve çıktı değişkenleri
arasındaki ilişkinin biçimini varsaymadan karmaşık, doğrusal olmayan süreçleri modelleme yeteneğidir.
YSA'larda öğrenme, bağlantıların ağırlıklarının ayarlanmasını içerir. ANN teknikleriyle ele alınan alanlar
arasında model eşleştirme, kombinasyonel optimizasyon, veri sıkıştırma ve fonksiyon optimizasyonu
bulunmaktadır. Gelişmekte olan ve gelecek vaat eden bir teknoloji olarak YSA'lar tahmini ve tahmini için son
derece popüler hale gelmiştir [8]. Literatürde çok tabakalı perceptron (MLP), radyal taban fonksiyon ağı
(RBF) ve tekrarlayan sinir ağı (RNN) gibi çeşitli YSA mimarileri vardır [9].
YSA modelleri yapılarına, katmanlarına ve öğrenme algoritmalarına göre sınıflandırılırak
belirlenmektedir. En basit hali ile çok katmanlı ileri beslemeli bir YSA’nın mimari yapısı Şekil 2’de
verilmiştir. Şekil 2’de görüldüğü gibi çok katmanlı ileri beslemeli bir YSA’nın mimari yapısı girdi (input)
(Girdi 1, Girdi 2…) katmanı, gizli (hidden) katman ve çıktı (output) katmanı olmak üzere üç katmandan
oluşmaktadır. Girdi katmanı ve gizli katman her birine nöron adını verdiğimiz bir ya da daha fazla yapay sinir
hücresinden oluşabilir [10].
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Şekil 2. İleri beslemeli bir YSA mimarisinin genel yapısı [14]

Girdi katmanı verilerin YSA’ ya alındığı katmandır. Bu katmanda hangi verilerin input (girdi)
olacağı belirlenir ve ağa sunulur, giriş sayısı kadar nöron belirlenmiş olur. Girdi katmanından gelen bilgiler
gizli katmanda belirli kurallara göre işlenir ve eğitime devam edilir. Ağın temel işlevini gören katman gizli
katmandır. Gizli katmanların sayısı ve bu katmanlardaki nöron sayısı kullanılacak algoritmaya göre
değişkenlik gösterir. Çıktı katmanında ise ağın girdi katmanından sunulan girdi seti için üretilmese gereken
çıktı seti belirlenir. Çıktı katmanındaki nöron sayısı, girdi katmanında sunulan her verinin çıkış sayısı
kadardır. Çıktı katmanından elde edilen değerler YSA’nın var olan problem için çıkış değerleridir. YSA
kullanılarak herhangi bir problemin çözülmesi için oluşturulacak modelde dikkat edilmesi gereken en önemli
kısım, en iyi çözümü verecek en uygun YSA mimarisini, yani YSA’daki girdi katmanındaki verilerin, gizli
katman sayısını ve gizli katman/katmanlardaki en uygun nöron sayısının belirlenmesidir. [10,11,12,13].

3. BULGULAR
Bu çalışmada, Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar MYO bahçesine 38 derece güney yönünde sabit
olarak yerleştirilen 120W’lık fotovoltaik panelinin ürettiği güç tahminlemesinin yapılabilmesi için 7 ay
süreyle her bir veri türünden 450 adet veri toplanmıştır. Bu veriler; Güneş ışınımı (W/m2), panel sıcaklığı
(0C), ortam sıcaklığı ( 0C ), rüzgar hızı (m/sn), rüzgar soğuğu ( 0C ), Nem (%RH) ve panelin ürettiği güç (W)
değerleridir. Elde edilen bu veriler ışığında, önümüzdeki yıllara ait kullanılacak gücün tahmin edilmesi
amacıyla farklı YSA modelleri oluşturularak sonuçlar incelenmiştir. Kullanılan Panelin özellikleri tablo1 de
verilmiştir.
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Şekil 3. Kullanılan YSA Mimarisi

Çalışmada kullanılan 450 verinin %80’ i eğitim verisi diğer %20’ lik kısım ise test verisi olarak
ayrılmıştır. YSA modelinde Şekil 3 te görüldüğü gibi kullanılan YSA mimarisine göre girdi değeri olarak altı
tane değer, çıktı değeri olarak ta panelin ürettiği Güç belirlenmiştir. Ayrıca bu mimaride belirlenen gizli
katmanlar n1 ve n2 olmak üzere iki aşama olarak belirlenmiş ve bu aşamalarda kullanılan katman sayıları
değiştirilerek en uygun değerler hesaplanmıştır.
Bu çalışmada YSA’ da en çok kullanılan ileri beslemeli geri yayılım algoritmaları denenmiş ve gizli
katmanların sayısı artırılarak ya da azaltılarak hangi durumlarda en iyi sonuca yaklaşıldığına bakılarak bu tip
tahmin programlarında kullanılabilecek en uygun algoritmalar test edilmiştir. En uygun YSA modellerine
karar verirken sigmoid fonksiyon kullanılmış sadece eğitim algoritmaları değiştirilmiştir. Buna göre
programın çalışması esnasında kullanılan gizli katmanların sayısının çok düşük olması ya da çok yüksek
olması da başarıyı olumsuz yönde etkilemektedir. En iyi başarı için gizli katmanların sayısının yaklaşık
olarak 5-15 aralığında olduğu gözlenmiştir. Öğrenme katsayısı 0,8 de sabit tutularak sonuçlar incelenmiştir.
En uyugn iterasyona program kendi karar vermiştir. Programda kullanılan Girdi değerleri: input (girdi verisi),
target (çıktı verisi), n1, n2 (gizli katmanlar), training rate (eğitim oranı %80), learning rate (öğrenme katsayısı
0,8), programda kullanılan çıktı değerleri ise R2 (Korelasyon Katsayısı), MAPE (Mean Absolute Percentage
Error- Mutlak Hata Oranları Ortalaması), RMSE (Root Mean Square Error- Hata Kareleri Ortalamasının
Karekökü), MSE (Mean Square Error- Hata Kareleri Ortalaması), MABE (Mean Absolute Bias Error- Mutlak
Ortalama Bias Hata ) değerleri olarak belirlenmiştir.
Oluşturulan veri setlerinin eğitilmesi amacıyla kullanılan eğitim algoritmaları şöyledir: “trainlm”,
“trainbfg”, “traingdx”, “trainoss”, “traincgp”, “traincgb”, “trainscg”, “trainb”, “trainbr”, “trainc”, “traingdm”
ve “trainrp” dir. Öğrenme fonksiyonu olarak fonksiyon belirtilmemiş programın rastgele belirlediği bir
sigmoid fonksiyon kullanılmıştır. Eğitim algoritmasının en iyi olduğu değerler belirlenirken en büyük R2
değerine ve en düşük MAPE, RMSE, MSE, MABE değerlerine bakılarak aşağıdaki tablo oluşturulmuştur.
YSA modeli oluşturulurken görüldüğü gibi iki aşamada gizli katman kullanılmıştır. Bunun sebebi gizli
katmanlar(n1, n2) artırıldığında veya azaltıldığında sonuçları nasıl etkilediğini görmek içindir. Tablo 2 de
gördüğünüz gibi n1>n2, n1=n2 ve n1<n2 (gizli katman) değerlerinin farklı sonuçları yazılmıştır. Buna
karşılık öğrenme oranı sabit tutulmuştur.
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Tablo 2. Enerji verilerini tahmin etmek için kullanılan eğitim algoritmaları ve hesaplanan değerler

Eğitim
Algoritmaları

İterasyon

n1 (Gizli
Katman)

n2 (Gizli
Katman)

Learning
rate

R2 (%)

RMSE
(MJ/m2)

MSE
(MJ/m2)

MABE
(MJ/m2)

MAPE

14

5

5

0,8

0,9709

0,837

0,7006

0,6563

0,1087

trainbfg

31

5

5

0,8

0,9587

1,0147

1,0297

0,7689

0,1455

traingdx

100

5

5

0,8

0,9103

1,4963

2,2388

1,1446

0,1421

trainoss

40

5

10

0,8

0,9623

0,9699

0,9407

0,7029

0,0941

traincgp

36

5

10

0,8

0,8466

1,9564

3,8275

1,4247

0,3066

traincgb

33

12

5

0,8

0,9307

1,315

1,7291

1,0353

0,1278

trainscg

47

12

5

0,8

0,94

1,2237

1,4975

0,9875

0,1862

traingdm

13

12

5

0,8

0,8797

1,7328

3,0027

1,2916

0,2332

trainrp

12

12

5

0,8

0,9419

1,2038

1,4491

0,9367

0,1649

trainlm

Bilindiği gibi bu tip algoritmalarda hesaplanan değerlerin başarısını en iyi R2 ve MAPE değerlerine
bakarak okuyabiliriz. Bu değerler 0 ve 1 aralığında olup, iyi bir sonucun elde edilmesi için R2 değerinin 1’e
yakın, MAPE değerininde 0’a yakın olması gerekir. R2 değerinin 1’ e yakın olması demek tahminle gerçek
çıktı arasındaki bağ kuvvetli yani tahmin değer gerçek çıktıya çok yakın demektir. Bu veriler ışığında
değerler incelendiğinde, en iyi sonucu veren ileri beslemeli geri yayılımlı algoritmanın Trainlm olduğu
görülmektedir. Sadece bu algoritmada değil diğer tüm geri yayılım algoritmaları incelendiğinde R2 değerinin
en büyük değeri %97 ile en yüksek başarı değeri elde edilmiştir. Ayrıca eğitim algoritmaları incelenirken
mümkün olan en kısa sürede eğitimi en iyi iterasyonla tamamlaması da önemli bir husustur, yukarıda
bahsedilen fakat tabloya eklenmeyen algoritmalar çalıştırılmış fakat uzun süre geçmesine rağmen iyi bir
değere yaklaşamadıkları için tabloya eklenmemiştir.
Tablo 2 de görülen değerlerde R2 değerinin çoğunlukla 0,90 dan yukarıda olduğu görülmektedir. Bu
değerler hesaplanırken her algoritma değişik zaman aralıklarında bir çok kez çalıştırılmış ve tüm değerler
dikkate alınarak her bir algoritmadan elde edilen en iyi değer tabloya kaydedilmiştir. Bütün algoritmaların bir
karşılaştırması yapılması gerekirse bu çalışmada en iyi sonuca en kısa sürede ulaşabileceğimiz algoritmalar
sırasıyla Trainlm (Levenberg Marguand Geri Yayılım Algoritması), trainoss (Bir Adımlı Sekont Geri Yayılım
Algoritması) ve trainbfg (BFGS Yarı Newton Geri Yayılım Algoritması) olarak görülmüştür.
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Şekil 3. YSA programında trainlm algoritmasının verdiği en iyi sonuç grafikleri

4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar MYO’nun fiziksel çevre koşulları göz önüne alınarak
120 W'lık fotovoltaik bir panelin elektrik üretimi tahmini yapay sinir ağı (YSA) algoritması kullanılarak
yapılması amaçlanmıştır. YSA’ da en çok kullanılan ileri beslemeli geri yayılım algoritmaları denenmiş ve
gizli katmanların sayısı artırılarak ya da azaltılarak hangi durumlarda en iyi sonuca yaklaşıldığına bakılarak
bu tip tahmin programlarında kullanılabilecek en uygun algoritmalar test edilmiştir. Test sonuçlarına göre
ileri beslemeli yapay sinir ağı ile bölgede doğru açıda pozisyonlanan fotovoltaik panelin elektrik üretimi
tahmini başarı oranı %97 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada, fotovoltaik panellerin ürettiği güç yüzeylerine
düşen radyasyon miktarı ile doğrudan ilişkili olduğu sonuçlardan da görülmüştür. Bir çok araştırmacının da
buradan yola çıkarak güneş radyasyon miktarını tahmin etme yoluna girdikleri görülmektedir. Fakat bu
çalışmada farklı olarak belirlenen bir fotovoltaik panelin üzerine etkisi olabileceği düşünülen farklı çevresel
fiziki koşullar da göz önüne alınarak tahminleme yapılmıştır.
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Abstract
In this study, the effects of electromechanical valve mechanism usage on air flow parameters were
investigated via 3D Computational Fluid Dynamics (CFD) software in a single cylinder spark ignition
engine and compared with the results of conventional cam mechanism. In the experimental study, incylinder pressure, intake and exhaust air temperatures and intake air mass flow were measured while the
engine is operating with the conventional cam mechanism at different engine speeds. In-cylinder flow
simulations were performed with using Forte software which is a sub-module of ANSYS software and can
simulate internal combustion engine for analysis studies. In the model used for the analyses, the full
model which includes the volumes of the cylinder, intake and exhaust manifolds was used. The
experimental results obtained with using the conventional cam mechanism were verified by the analyses
at three different engine speeds. After this stage, the effects of engine speeds on the values such as the
horizontal and vertical vortex which were not experimentally measured and had an effect on the
combustion efficiency were presented. Electromechanical valve profiles were developed and used in the
analyses for different engine speeds. According to obtained results, using the electromechanical valve
provided higher volumetric efficiencies and thus better combustion.

Keywords: Computational Fluid Dynamics, In-Cylinder Flow Modelling, Spark-ignition Engine,
Electromechanical Valve Mechanism

1. GİRİŞ
Geçmişten günümüze motor üreticileri, motor performansında artış sağlamak ve daralan emisyon
standartlarını yakalayabilmek için genellikle iki teknoloji üzerine yoğunlaşmışlardır. Bu teknolojiler; yüksek
basınçlı yakıt püskürtme ve değişken supap zamanlamasıdır. İki teknoloji üzerinde önemli çalışmalar
olmasına rağmen, piyasa rekabetinden dolayı otomotiv üreticileri, üretim maliyetlerinde kısıtlama yapmak
zorunda olduklarından, maliyeti kabul edilebilir teknolojiyi seri üretimlerine taşıyabilmişlerdir. İki konu
üzerindeki Ar-Ge çalışmaları, her zaman gündemde olmasına rağmen, maliyet ve sürdürülebilirlik
teknolojinin yaygın kullanımını engellemektedir. Elektromekanik kontrollü supap teknolojisi de maliyet ve
servis hizmetleri açısından problemli bir teknolojidir. Elektromekanik supap sisteminin kullanılması halinde,
kam miline, iticilere, itici çubuklara ve külbütör sistemine olan ihtiyaç ortadan kalkar. İçeri alınan dolgunun
denetiminin tam olarak eniyilenmesi ile motor performansındaki artış daha üst düzeylere çıkarılabilir. İyi bir
supap zamanlamasının gerçekleştirilmesi ile kirletici emisyon miktarlarını istenilen seviyelere çekmek
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mümkündür. Çünkü supap emisyonların iyileştirilmesi değişken supap zamanlamasının kabiliyeti
dahilindedir.
Kamsız motor kavramı, kam mili olmaksızın supap sisteminin tahrik edilmesi anlamına gelir. 1899’lu yılların
başlarından itibaren, kamsız içten yanmalı motor fikri kendine yer edinmeye başlamıştır. Aynı zamanda
bağımsız bir supap kumanda denetleyicisinin motor gücünü önemli ölçüde artırabileceği de ifade edilmiştir.
Daha sonraları ise güç artışına olan ilgi, yakıt tüketiminin iyileştirilmesine ve emisyonların azaltılmasına
yönelmiştir [1].
Günümüzde kam mekanizması olmayan motorlar Ar-Ge bazında gelişme göstermektedir. Bu motorlarda kam
yerini, kam mili olmayan mikro denetleyici kumandalı elektro-mekanik, elektro-manyetik, elektro-hidrolik
veya elektro-pnömatik supap mekanizmaları almaktadır. Ancak, hidrolik ve pnömatik sistemler birtakım
dezavantajlara sahiptir. Bunlardan hidrolik tahrik sisteminin dezavantajları; servo ve oransal valflerin yüksek
maliyeti, yüksek doğruluğa sahip pozisyon transduserlerine olan ihtiyaç, yağ sıcaklığının motor performansını
değiştirme üzerindeki etkisi, çok küçük silindirlerin bulunmasındaki zorluklar, sızıntılar, sistemin kire karşı
hassasiyeti, akışkan gücü için lokal bir kaynak ihtiyacı ve sistem elemanlarında ortaya çıkan lineersizlik (nonlinear) örneğin valf kilitlenmeleri, asimetri, sızıntılar, vb.’dir. Pnömatik tahrik sisteminin dezavantajları ise;
pnömatik sistemle kullanılan havanın yağlanma gereği, servo kontrollü hareket için havanın sıkıştırılabilir
özelliğinden dolayı tepki zamanı gecikmeleri, tahrik katılığının (rijitliğinin) azlığı, servo uygulamalarında
direkt tahrikle kullanıldığında yüksek kararlılık özelliği olan (resolution) pozisyon transduserlerine olan
ihtiyaç, servo valflerin sınırlı bulunabilirliği, yüksek doğrusal olmayan (non-linear) sistem elemanlarının
servo kontrolü kompleks yapmaları vb.’dir [2].
Son on beş yılda ise Aura, Siemens, FEV, Visteon, Delphi, Renault, BMV, Sturman Industries gibi bazı
firmalar, kamsız olarak çalışan supaplara yönelik ciddi bir araştırma geliştirme çabasının içine girmişlerdir.
Özellikle elektromekanik supaplarda FEV ve elektro-hidrolik supaplarda Sturman Corporation firmaları bazı
eyleyici çalışmalarıyla ön plana çıkmışlardır. Elektromekanik supap denetimi ile ilgili bilgiler çok yakın
zamanda başlamıştır. FEV Motorontechnik’te yapılan çalışmada, serbest salınımlı bir elektromekanik supap
denetim mekanizması sunulmuştur [3]. Sistemin denetlenebilme kabiliyetinin yüksek olduğu, supap geçiş
sürelerinin kısa olduğu bunun yanında, geleneksel supap sistemlerine göre güç gereksinimlerinin
karşılaştırılabilir düzeyde olduğu ifade edilmiştir. Elektromekanik supap mekanizmaları üzerine yapılan
çalışmaların bir kısmı sistemin tasarımı ve tasarım parametrelerinin incelenmesi ve statik dinamik
karakteristiklerinin araştırılmasına yöneliktir. Elektromekanik supap zamanlaması ile supap hareketleri tüm
çalışma şartlarında motorun devrinden bağımsız olarak denetlenebilir ve bunun sonucunda yakıt tüketimi ve
kirletici gaz oranları azaltılmış olur [4-8]. Ayrıca, bu sistem ile yüksek tork ve güç çıkışı elde edildiği,
motorun soğukta ilk çalışması ve ısınması, geçici durum ve rölanti çalışması için optimum yakıt tüketimi
sağladığı ve pompalama kayıplarını en aza indirdiği öne sürülmektedir [9,10].
Schernus ve ark.; tek silindirli benzinli bir motor için elektromekanik supap mekanizması kullanılması
durumunu üç farklı açıdan incelemişlerdir. İlk olarak Matlab/Simulink yazılımıyla elektromekanik sistemde
supabın açılması için yayı sıkıştırması gereken kuvvet ve bobinlerde ki gerekli enerjiyi belirlemişlerdir. İkinci
olarak emme ve egzoz manifoldlarındaki akışın geri tepme basıncını düşürmek için manifold geometrisi
optimizasyonu gerçekleştirmişlerdir ve son aşama olarak gt-power yazılımını kullanarak geri tepme basınç
kayıpları ve elektromanyetik supabın açık kalma süresini değiştirerek supapların açılması için gerekli
kuvvetleri belirlemişlerdir [11]. Gibson ve Kolmanovsky; kamsız motorların supaplarını bağımsız olarak
kontrol ederek geniş bir motor devri aralığında tork ve yakıt verimliliğini en üst düzeye çıkarabilir. Bu
avantajları elde etmek için gereken supap zamanlaması ve çalışma modu değişiklikleri, hava yükü ve yanmış
gaz fraksiyonunda potansiyel olarak belirgin kararlı durum ve geçici değişimler oluşturabileceğini savunarak
0 boyutlu bir yazılım kullanarak sabit ve zamana bağlı olarak emme valfi kapanmasını geciktirerek supap
bindirme süresini arttırmış ve elektromekanik supap profili oluşturarak bu profil sayesinde hava dolgusundaki
ve içeride kalan gazlara etkisini incelemişler ve bu konuda daha detaylı çalışma yapılması gerektiğini
önermişlerdir[12]. Mahrous ve ark. yapmış oldukları çalışmada değişken negatif supap bindirmesinin (NSB)
homojen dolgulu sıkıştırmalı ateşlemeli (HCCI) bir motorda Ansys Fluent yazılımını kullanarak yanmasız
akış HAD simülasyonu çalışmışlardır. Literatürden alınan deneysel verisi analiz çalışmasının doğruluğunu
ispatlayarak devamında NSB 70, 90 ve 110 olması durumlarını incelemişleridir. Bunun için EmSK ve EgSA
zamanları sabit tutulmuş ve EmSA ve EgSK zamanlarını değiştirerek gerçekleştirmişlerdir. Analiz sonuçları
ile elde edilen sonuçlar, NVO'nun büyüklüğünün bir sonucu olarak silindir içindeki hava dolgusunun
hareketinin kuvvetinin ve küresel yönünün gözle görülür bir şekilde değiştirildiğini göstermektedir. Silindir
içi yatay girdap (swirl) ve dikey girdap (tumble) hareketlerinin modifikasyonları, hava-yakıt karışımı
hazırlama prosesinde ve sıkıştırma sonunda gerçek silindir içi koşullarda önemli bir etkiye NVO'nun daha
yüksek sıcaklık dereceleri uygulanarak elde edile bilinir [13].
Bu çalışmada standart supap mekanizması ile yapılan deneysel çalışmalar ile simülasyon çalışması
validasyonu sağlanmıştır. Validasyon sonrasında deneysel çalışma zorluğundan dolayı simülasyon çalışması
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olarak standart supap zamanlamasına göre elektromekanik supap mekanizması için supap profilleri
oluşturularak analizler gerçekleştirilmiştir.

2. MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada kullanılan deney sisteminin bileşenleri; dört zamanlı-tek silindirli benzinli motor, elektrik
motoru, elektrik motoru sürücüsü, elektronik kontrol kartı, bobin sürücü kartı, güç kaynağı, enkoder, silindir
basınç ve ÜÖN sensöründen oluşmaktadır. Deney düzeneğinde kullanılan tek silindirli benzinli motorun
tahriki için, bir elektrik motoru kaplin yardımıyla motora bağlanmış ve sistem test sehpasına sabitlenmiştir.
Elektrik motorunu sürmek için de ABB marka 11 kW’lık motor sürücüsü kullanılmıştır. Krank açısı bilgisi
için motorun krank mili çıkışına bir enkoder takılmıştır. Bununla birlikte, bir kontrol mekanizması olarak
ÜÖN sensörü kalibrasyonu yapılarak elektrik motoru ve benzinli motor bağlantı noktasına
irtibatlandırılmıştır.

Şekil 1. Deney düzeneğinin genel görünümü

Deney düzeneğinin şematik görünümü Şekil 1’de verilmiştir. Ultrasonik debimetrenin motorun emme
manifolduna uygun şekilde montajı yapılmış ve silindir içine alınan hava miktarı belirli devirlerde
ölçülmüştür. Ayrıca silindir içi basıncını ölçmek için, motorun orijinal bujisi çıkarılarak yerine silindir basınç
sensörü yerleştirilmiştir. Bu sayede krank açısına bağlı olarak her bir devirde silindir basınçları ölçülmüştür.
Tablo 1. Test motorunun teknik özellikleri
Motor tipi

4 zamanlı-buji ateşlemeli

Silindir hacmi

389 cm³

Sıkıştırma oranı

8,0:1

Çap x Strok

88 x 64 mm

Maksimum güç

13 BG @ 3600 RPM

Maksimum tork

2,7kgm @ 2500 RPM

Soğutma sistemi

Hava soğutmalı

Emme Supabı Açılması (EmSA)

00 ÜÖNS

Emme Supabı Kapanması (EmSK)

400 AÖNS

Egzoz Supabının Açılması (EgSA)

00 AÖNÖ

Egzoz Supabının Kapanması (EgSK)

50 ÜÖNS

Deneysel çalışmada Honda GX 390 marka dört zamanlı-tek silindirli bir benzinli motor kullanılmıştır. Test
motoruna ait teknik özellikler Tablo 1’de verilmiştir. Emme ve egzoz manifoldu sıcaklıklarının ölçülmesi için
0.1 derece hassasiyetli iki termocupl ile ölçümler gerçekleştirilmiştir. Basınç değerleri ise silindir içi basınç
ölçüm cihazından alınan tam bir çevrim basınç verisindeki emme ve egzoz zamanında en düşük basınç
değerleridir. Deneyler esnasında emme ve egzoz manifoldu sıcaklık ve basınç değerleri ölçülmüş ve analizler
esnasında kullanılmıştır
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2.1. Silindir İçi Akış Analizi Çalışması
Silindir içi akış analizi için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yazılımı olan Ansys IC Engine Forte[8]
modülü kullanılmıştır. HAD ile yanma reaksiyonları olmadan silindir içi akış analizinin yapılması deneysel
olarak yapılması maliyetli olan geometri optimizasyonu, swirl, tumble gibi yanma verimliliğini arttırma etkisi
olan parametrelerin iyileştirilmesinin bilgisayar ortamında yapılmasını sağlamaktadır.
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (HAD) yöntemi ile 3 boyutlu akış analizi yapılacak olan motorun modelinin
oluşturulması için silindir, emme ve egzoz manifoldu iç geometrileri, supap hareket profilleri gibi çok hassas
ve detaylı bilgi gerektiren parametrelerin tespit edilmesi gerekmektedir. Modelleme çalışmasında
kullanılacak bu parametreler deneysel olarak kurulumu yapılacak motor düzeneğinden elde edilecektir.
AnsysForte ticari yazılımı kullanılarak yapılacak olan HAD analizlerinde portlar ve silindir içi ortam
arasındaki hava akışı simüle edilecektir. Yapılması planlanan HAD analizleri için motorun üst bloğundaki
emme manifoldu, egzoz manifoldu ve supapların da dahil olduğu silindir iç hacminin modelleneceği bir CAD
modeli oluşturulması gerekmektedir.
Yapılacak HAD analizleri neticesinde elde edilecek sonuçlara geometriden kaynaklı hava hareketlerinin
azımsanmayacak miktarda etkisi olacağı bilinmektedir. CAD modelinin olabilecek en hatasız şekilde elde
edilebilmek ve 3 boyutlu modellemeden kaynaklanacak çözüm hatalarını en aza indirmek için motor üst
bloğu geometrisi lazer tarama yöntemi kullanılarak CAD model elde edilmiştir. Hava akışının gerçekleştiği
manifold ve silindir içi alanların CAD modeli Şekil 2’de görülmektedir.

Şekil 2. Hesaplamalı akışkanlar dinamiği için gerekli model

Ansys 17.2 İçten Yanmalı (İY) Motor yazılımı yardımı ile CFD analizi yapılacak olan motor geometrisi
üzerinde dinamik ağ yapısının sorunsuz bir şekilde çalışabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
Silindirin ve supapların aşağı yukarı hareketi için gerekli olan oldukça karmaşık ve zahmetli hacim bölme
işlemleri ve bu hacimlerin ve onlara bağlı olan yüzeylerin isimlendirme işlemleri otomatik olarak
yapılabilmektedir. Hacimlere bölme ve isimlendirme işlemlerinin ardından ağ yapısını önceden belirlenen
kriterler çerçevesinde yine otomatik olarak oluşturmak mümkündür. Ağ yapısı oluşturulan model çözüm
işlemi için Forte yazılımına aktarılır. Analizler tam 1 döngü yani 720 krank açısı için gerçekleştirilmiştir. Bu
analizler için gerekli olan krank açısına bağlı basınç ölçüm değerleri deneysel ortamda elde edilmiş ve
analizlerin doğrulanması için kullanılmıştır. Aynı zamanda çalışmanın en önemli göstergesi olacak olan hava
debisi ölçümleri, emme manifoldunda standart kam profili için gerçekleştirilmiş aynı durum analiz ortamında
da incelenmiştir. Elektromekanik supap mekanizma çalışmaları ise deneysel olarak motor gerçek çevriminde
çalıştırma zorluğundan dolayı bu süreçte tamamlanamadığı için literatürde yapılan çalışmalar incelenmiştir.
Bu inceleme sonucunda önemli olan parametre olarak elektromekanik supap mekanizmasında supabın sinyal
verildikten sonra ne kadar sürede açıldığının tespit edilmesi gerekmektedir. Şekil 3’de standart ve
elektromekanik supap mekanizmaları için oluşturulan supap profilleri görülmektedir.
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Şekil 3. Standart ve elektromekanik supap kalkma profilleri

Daha önce yapılmış çalışmalar incelendiğinde elektromekanik supap mekanizmasına sinyal verildikten sonra
en iyi 3.6 ms içerisinde supabın tamamıyla açıldığı görülmüştür [11]. Klasik supap zamanlamasına göre
elektromekanik supap kalkma profilleri oluşturulmuştur.

3. DENEYSEL VE ANALİZ SONUÇLARI
Ansys Forte yazılımında ön parametreler girilerek ardından supap profili okutulmaktadır. Emme supabı üst
ölü noktadan sonra (ÜÖNS) açılma avansı bulunmamakta yani piston tam üst noktada iken açılmaya
başlamakta ve alt ölü noktadan 40 krank mili açısı(KMA) sonra (AÖNS) kapanmaktadır. Egzoz supabı ise alt
ölü noktadan 45 KMA önce açılmakta (AÖNÖ) ve üst ölü noktadan 5 KMA sonra kapanmaktadır. Bu
zamanlamaya göre elektromekanik supap profili Matlab yazılımı yardımı ile oluşturulmuştur.
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Şekil 3. Silindir içi basınç grafikleri

Şekil 3’de 1600-2800 dev/dak aralığında 4 farklı devir için standart supap mekanizması ile krank açışına
bağlı deneysel ve simülasyon sonuçları olarak silindir içi basınç grafiği görülmektedir. Grafikler
incelendiğinde emme ve egzoz prosesleri yapılırken ki basınç grafikleri ve aynı zamanda sıkıştırma esnasında
da basınç değerlerinin deneysel ve simülasyon sonuçlarının birbiri ile örtüştüğü görülmektedir. Bunun
yanında silindir içi basınç değerleri incelendiğinde hem deneysel hem de simülasyonda supap bindirme
sürecindeki basınç artışının etkisi görülmektedir. Bunun nedeni ise Egzoz supabının kapanmasının son
kısımlarında piston üst ölü noktaya yaklaşmakta ve akış alanı daraldığı için içerideki havanın dışarıya
çıkamaması ve sonuç olarak devrin artması ile birlikte burada oluşan basıncın artmasına neden olmaktadır.

4. ELEKTROMEKANIK SUPAP MEKANIZMASININ ANALIZ ÇALIŞMASI
Bu kısımda, elektromekanik supap mekanizması uygulamasının etkinliğini daha belirgin olarak ortaya
çıkarabilmek için hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımı ile simülasyon çalışması yapılmıştır. Simülasyon
çalışmasında, elektromekanik supap olması durumunda motorun standart supap zamanlamasına göre
oluşturulan supap kalkma profilleri oluşturularak volümetrik verim ve hava akış parametrelerine etkisi
incelenmiştir. Deneysel olarak standart kam profili ile yapılan testler ile doğrulama yapıldıktan sonra bu
simülasyon çalışması içinde deneysel ölçümlerden alınan değerler analizin ön girdileri olarak kullanılmıştır.
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Şekil 4. 1120 KMA dinamik ağ yapısı görüntüleri

Şekil 4’de silindir içi akış hacminin 1120 KMA anındaki ağ yapısı görüntüleri görülmektedir. Emme
supabının 1080 KMA’da açılmaya başladığı ve bu anda tamamen kapalı olduğu, 1190 KMA’da ise standart
supap profiline göre tamamıyla açıldığı supap profillerinde ortaya konmuştur. Supap hareketinin dinamik
modelinin düzgün çalışabilmesi için dörtgensel ve düzenli ağ yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Yazılımın
adaptif ağ yapısı yenileme tekniği sayesinde anlık olarak ağ sayısını değiştirerek analiz gerçekleştirmektedir.
Yani akışın olduğu zamanlarda ağ sayısını arttırarak sonuçların iyi gelmesi ve akışın olmadığı süreçte ağ
sayını azaltarak daha hızlı çözüm yapabilme özelliğine sahiptir. Ağ yapısında da görüldüğü üzere supabın
etrafında daha yoğun bir ağ olduğu daha doğrusu ise akışın yoğunlaştığı bölgelerde daha küçük ve yoğun ağ
oluşturarak iyi bir çözüm sağlamaktadır. Kalan kısımlarda daha az ağ kullanarak toplam çözüm süresinin
kısalmasını sağlamaktadır. Supap profilinden de anlaşılacağı üzere dinamik ağ yapısı görüntüsünde de
elektromekanik supabın kalkma miktarının daha fazla olduğu görülmektedir.

3549

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
Elektromekanik Supap Mekanizması
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Şekil 5. 1160 KMA silindir içi ve manifold hız dağılımı

Şekil 5’de hava akış hız dağılımının 1160 KMA anındaki görüntüleri görülmektedir. Emme supabının 1080
KMA’da açılmaya başladığı ve bu anda tamamen kapalı olduğu, 1190 KMA’da ise standart supap profiline
göre tamamıyla açıldığı göz önünde bulundurularak. 1160 KMA esnasında ki hava akış hız dağılımlarının
manifold ve silindir içini de kapsayacak şekilde alınan kesit görüntüsü ile şekilde verilmiştir. Şekilde hava
hızının bölgesel olarak dağılımını anlamak adına renk skalası ile verilmiştir. Bu renk skalası tüm durumlar
için 0-100 m/s aralığında alınarak görseller eş olacak şekilde düzenlenmiştir. Genel olarak renk skalasına
bakılacak olursa pistonun neredeyse tam ortada olduğu 1160 KMA esnasında egzoz supabının kapalı olması
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nedeniyle egzoz manifoldu kısmında hava hareketlerinin olmadığı görülmektedir. Şekilden de anlaşılacağı
üzere motor devrinin artması ile genel hava hareketlerinde artış meydana geldiği görülmektedir. EMS
durumlarının neredeyse tamamında supap açılma hızının yüksek olmasından kaynaklı olarak akış kesiti çok
hızlı genişlemiş ve bu nedenle akış hızları genel olarak standart kam profiline göre 1160 KMA’da daha da
düştüğü gözlemlenmiştir. Genel olarak bakıldığında ise düşük devirlerde supap kesitinden geçen havanın akış
hızının 50-60 m/s değerlerinde olduğu motor devrinin artması ile birlikte 100 m/s değerlerine çıktığı
görülmektedir. Silindir içi hava hızlarına bakıldığında ise düşük devirlerde 10-20 m/s aralığında iken devir
yükseldikçe bu aralığın 20-40 aralığına kadar yükseldiği şekilden anlaşılmaktadır.

Şekil 6. Volümetrik verim değişimi
Şekil 6’de volümetrik veriminin devir ile değişimi görülmektedir. Deneysel ve simülasyon sonuçların genel
olarak birbirine yakın olduğu grafikten görülmektedir. Kütlesel hava debisinde grafiğe benzer bir durum bu
grafikte de görülmektedir 2600 ve 2800 dev/dak volümetrik verim değerlerinin deneysel ve simülasyon
farkının açıldığı anlaşılmaktadır. Motorun rölanti devri olan 1600 dev/dak civarında volümetrik verimin % 62
civarında olduğu ve 1800 dev/dak’da %85 civarına yükselerek ardından düştüğü ve 2200 dev/dak’da 1600
dev/dak’dan daha düşük olduğu ardından 2400 dev/dak itibari ile yükselerek ortalama %90 civarında devam
ettiği bu devirler arasında en iyi volümetrik verimin 2800 dev/dak’da gerçekleştiği anlaşılmaktadır.EMS
durumları incelendiğinde standart supap zamanlaması durumlarının standart kam profili durumlarına göre
hepsinde volümetrik verimin arttığı görülmüştür. Bu durumlar içerisinde en yüksek volümetrik verim artışının
ise %6,3 ile 3000 dev/dak’da gerçekleştiği grafikte görülmektedir.

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Deneysel çalışmada olduğu gibi simülasyon çalışmasında da 2400-3000 dev/dak aralığında volümetrik
verimin iyileştiği görülmüştür. EMS kullanılması durumunda ise standart supap zamanlamasına göre %3-6,3
arasında değişen bir iyileşme görülmektedir.
Silindir içi hava akış hızları incelendiğinde ise supabın 1160, 1200 ve 1260 KMA değerlerinde alınan hız
değerlerine bakıldığında genel olarak motor devrinin artması ile artan bir hava akış hızı trendi olduğu
görülmüştür. Standart supap mekanizması ile EMS mekanizması arasında hava akış alınan KMA değerlerinde
hava akış hızları arasında ciddi bir fark olmadığı görülmüştür.
Elektromekanik supap mekanizması kullanılması ile simülasyon sonuçlarında görüldüğü üzere volümetrik
verim artışı meydana geldiği görülmektedir. Bunun tamamıyla değişken supap zamanlaması ve supap lifti
uygulamasına dönüştürülmesi ile özellikle direk enjeksiyonlu olmayan motorlarda karışım hazırlamada
kullanılabileceği ve direk enjeksiyonlu motorlarda ise içeri alınan havanın ısıtılması gibi durumlar için supap
bindirmesinin ayarlanması gibi avantajlarından dolayı sınırsız bir yanma kontrolü sağlamakta ve olacaktır
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1

Abstract
Machine learning, working on computer vision fields and has an important place in the rapidly
developing technology with recognition applications. Object recognition applications, which are the
basic functions of developing robots, have become an intensive system in recent years. However, in order
to be successful in real-life applications, these systems need to be immune to rapid changes. In this study,
key point-based features are; Scale Invariant Feature Transform (SIFT), Speed Up Robust Features
(SURF), Harris Algorithm and Maximally Stable Extremal Regions (MSER) features and support vector
machines (SVM) and KNN classifiers were used. The feature conversions were compared in terms of
time and performance. Also, for comparison purposes, these features were combined to analyze the
classification performance of different features.
Keywords: Object Recognition, SIFT, SURF, Harris, MSER

1. GİRİŞ
Makine öğrenmesi, bilgisayarla görme alanlarında üzerinde çalışılan ve tanıma uygulamaları ile hızla gelişen
teknoloji içerisinde önemli bir yere sahiptir. Özellikle geliştirilmekte olan robotların temel işlevlerinden olan
nesne tanıma uygulamaları son yıllarda üzerinde yoğun çalışılan bir sistem haline gelmiştir. Fakat bu
sistemlerin gerçek yaşam uygulamalarında başarılı olabilmesi için hızlı ve bir takım değişimlere karşı
değişmez olması gerekmektedir.
Bilgisayarla görme ve görüntü işleme alanında görsel özellikler çok önemlidirler. Öznitelik çıkarma işlemi,
dijital görüntülerde göze çarpan görsel ipuçlarını vurgulamak amacıyla; ilgili görüntü ilkellerinin (örn.
noktalar, çizgiler/eğriler ve bölgeler) tanımlanması olarak adlandırılır. Öznitelik çıkarma, şekil tanıma ve
şeklin önemli özniteliklerinin çıkarılıp öznitelik vektörünün elde edilmesi işlemidir. Nesne tanıma, nesne
izleme, 3D yeniden yapılandırma, görüntü birleştirme ve görsel haritalama konularında, öznitelik dedektörleri
ve tanımlayıcıları sıklıkla kullanılmaktadır. Bir öznitelik detektörü, bir görüntü içinde benzersiz içeriğe sahip
ilgi çekici noktaları seçer. Öznitelik algılamanın anahtar noktası, yerel olarak değişmeyen özelliklerini
bulmaktır. Böylece rotasyon, ölçek ve aydınlatma değişiklikleri gibi herhangi bir deformasyon durumuna
karşı değişmez öznitelikler elde edilebilir. İdeal bir öznitelik detektörü tekrarlanabilirlik, ayırt edici olma,
yerellik, nicelik, doğruluk ve verimlilik sağlamalıdır [1]. Öznitelik çıkarma işlemi için farklı teknikler
kullanılmaktadır. Bu tekniklere örnek olarak; Temel Bileşen Analizi (PCA) veya öz yüz yöntemi (Eigen
Face) [2], [3], Bağımsız Bileşen Analizi (ICA) [4], Gri Düzeyli Eş Olay Matrisi (GLCM) [5], Ayrık Dalgacık
Dönüşümü (DWT) [6], Yüz Özniteliklerini algılama [7], [8], [9] verilebilir.
Farklı analistler tarafından çok sayıda sınıflandırıcı geliştirilmiştir. Bu stratejiler, naif Bayes sınıflandırıcısı,
K-en yakın komşu (KNN), Gauss karışım modeli, destek vektör makineleri (SVM), karar ağacı ve radyal
temel fonksiyon (RBF), mesafeye göre sınıflandırma (Distance-wise classification), Sinir Ağı (Neural
Network) sınıflandırıcılarını içermektedir [10].
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Birçoğu medikal görüntülemede olmak üzere özellik tabanlı eşleştirmeye alternatif olan birçok çalışma
yapılmıştır [11]. Bir görüntü üzerinden öznitelik çıkarma yöntemleri “düşük seviyeli” ve “yüksek seviyeli”
yöntemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Düşük seviyeli yöntemler “kenar bulma”, “köşe bulma”, “bölge
analizi” olarak sınıflandırılabilir. Yüksek seviyeli yöntemler ise “bağımsız”, “şekil tabanlı”, “gradyan tabanlı”
ve “şekil eşleştirme tabanlı” yöntemler olarak verilebilir [12].

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada SIFT, SURF, Harris ve MSER öznitelikleri kullanılmıştır. SIFT ve SURF şekil eşleştirme
tabanlı, Harris köşe bulma temelli ve MSER ise bölge analizine dayalı yöntemlerdir. Şekil eşleştirme tabanlı
yöntemlerin özelliği; nesnenin değişen öteleme, dönme, ölçekleme gibi durumlara rağmen tanınmasıdır. SIFT
özniteliği ile çevresel faktörlere göre değişmeyen öznitelik vektörleri çıkartılmaktadır [13]. SURF
özniteliğinde iki boyutlu Haar dalgacıklarının toplamı temel alınmakta ve entegral görüntüleri
kullanılmaktadır. SURF ilgili nokta etrafında bilgiye dayalı değişmez ve tekrarlanabilir yönelimleri tanımlar.
SIFT özniteliği ile karşılaştırıldığında, ışık değişimine karşı daha az duyarlı olup SIFT özniteliğinden daha
hızlıdır [14]. SURF ve SIFT yöntemlerinde, görüntüde bulunan belirgin bölgelere odaklanılarak öznitelik
vektörleri çıkartılmaktadır. Böylece tüm görüntünün işlenmesi gerekmediği için işlem hesaplama maliyeti
düşmektedir. Fakat bu tanımlayıcılar verilen her görüntüde farklı sayıda ilgili nokta çıkartmaktadır.
Dolayısıyla sınıflandırma adımında yalnızca eşleştirme algoritması ile kullanılmaktadır. Eşleştirme
algoritmasından daha başarılı olan klasik makine sınıflandırıcıları (KNN, SVM vb.) ile bu tanımlayıcıların
kullanılabilmesi için tüm görüntü öznitelik vektörlerinin boyutu eşit olmalıdır [15]. Eşit boyutlu öznitelik
vektörlerinin elde edilmesi için ise kelimelerin çantası (BoW) yönteminin kullanılması gerekmektedir [16].
Metin sınıflandırma uygulamalarında kullanılan BoW modeli sonraki yıllarda görüntü işleme
uygulamalarında da kullanılmıştır [16]. BoW modelinde görüntüler doküman gibi düşünülecek olursa
öznitelikler kelimeler olarak ele alınabilir. Basitçe bu yöntem özniteliklerin tekrar etme sayısını gösteren
vektör olarak tanımlanabilir.
Harris köşe algılama, 1988 yılında C. Harris ve Stephens tarafından Moravec algoritmasına dayanan bir nokta
özniteliği çıkarma algoritması olarak tanımlanmıştır. Bu algoritmada genel yaklaşım, çevreleyen komşulukta
birden fazla yöndeki kenarları gösteren ilgi noktalarının bulunmasıdır ve bunlar görüntünün köşeleri olarak
nitelendirilir [17]. Harris köşe tekniği çok fazla öznitelik algılar ve dönmeden etkilenmez (rotation-invariant)
iken ölçek değişimlerinden etkilenir (scale-variant).
MSER algoritması birbirleri ile ilişkili elipsler bulur. Her MSER, özelliği belirtilen piksellerin etrafındaki
birleşik noktalar olarak tanımlanan elipslerden oluşur. Bu piksel noktasına özelliğin çekirdek pikseli
denilmektedir. Her noktayı çevreleyen değişik parametrelere sahip elipsler arasında farklı ölçeklerde
entropinin maksimum olduğu elips parametreleri aday olarak kaydedilir. Daha sonra tüm elipsler olasılık
yoğunluk fonksiyonu türevinin büyüklüğüne göre sıralanarak en yüksek değere sahip belirli sayıda eliptik
bölge, özel bölge olarak alınır [18].
Çalışmada 6 kategoride (1074 uçak, 1155 araba, 450 yüz, 826 motosiklet, 1370 araba arka planı, 900 genel
arka plan) toplam 5775 görüntü içeren Caltech veri seti kullanılmıştır. Şekil 1’ de veri setindeki 6 kategoriye
ait görüntülerin orijinal hali görülmektedir.

Şekil 1. Veri setine ait örnek görüntüler
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Şekil 1’ den de anlaşılabileceği gibi görüntüler farklı boyuttadır ve tüm görüntülerden elde edilen öznitelik
vektörlerinin boyutu yüksek olmaktadır. Yüksek boyutlu öznitelik vektörlerinden kaynaklanabilecek bellek
hatasının önlenmesi için bu çalışmada görüntüler 100x100 olacak şekilde yeniden boyutlandırılmıştır.
Öznitelik çıkarım adımından sonra gelen kelimelerin çantası yönteminde tüm görüntülerden elde edilen
öznitelik vektörleri kmeans yöntemi ile kümelere bölünmüştür. Görüntüdeki anahtar nokta temelli
özniteliklerinin histogramları bu küme merkezlerine olan uzaklıklarına bağlı olarak elde edilmiştir.
Histogramları elde edilen görüntüler k çapraz doğrulama metodu ile 10 farklı eğitim ve test veri setine
bölünerek her bir test veri seti için knn ve svm sınıflandırıcısıyla sınıflandırılmıştır. Uygulamada KNN için k
komşu sayısı 1 seçilmiştir. SIFT, SURF, Harris ve MSER özniteliklerinin zaman ve performans açısından
karşılaştırması yapılmıştır Ayrıca SIFT ve MSER öznitelik histogramları birleştirilerek SIFT+MSER
özniteliği elde edilmiştir. Çalışmanın işlem adımları Şekil 2’de gösterilmiştir. Bu algoritmaların uygulaması
MATLAB ile yapılmıştır. Doğruluklarına ve işleme hızına bağlı olarak, sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Şekil 2. Çalışmanın işlem adımları

3. SONUÇ
SIFT, SURF, Harris ve MSER özniteliklerinden elde edilen görüntüler Şekil 3’ de verilmiştir.

a
b
c
d
Şekil 3. Özniteliklerin Karşılaştırılması a. SIFT b. SURF c. MSER d. Harris

SVM ve KNN sınıflandırıcı kullanılarak; bu özniteliklerin karşılaştırılması yapılmış, elde edilen tüm sonuçlar
Tablo1’ de gösterilmiştir. Ayrıca kıyaslama amacıyla; bu özniteliklerin en iyi performansa sahip olanları;
SIFT ve MSER öznitelikleri birleştirilerek SIFT+MSER sınıflandırma performansı tekrar analiz edilmiştir.
Tablo 1. Özniteliklerin Karşılaştırılması

Öznitelikler
SIFT
SURF
MSER
Harris
SIFT+MSER

SVM Sınıflandırıcı
Sınıflandırma
Zaman Performansı
Performansı(%)
(sn)
85.05
14.74
83.89
14.62
86.87
14.73
70.73
16.46
90.82
30.94

KNN Sınıflandırıcı
Sınıflandırma
Zaman
Performansı(%)
Performansı (sn)
76.65
19.08
40.08
19.05
72.93
18.96
23.21
19.24
79.75
38.33

4. DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada görüntü işleme alanında sıklıkla kullanılan özniteliklerin sınıflandırma ve zaman açısından
performans analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sınıflandırma açısından en yüksek performans
SVM ile MSER özniteliğinde, KNN ile SIFT özniteliğinde elde edilmiştir. Zaman açısından ise en yüksek
performans SVM ile SURF özniteliğinde, KNN ile MSER özniteliğinde elde edilmiştir. Sınıflandırma
performansı en yüksek olan MSER ve SIFT öznitelikleri birleştirilerek yapılan analizde ise SVM
sınıflandırıcı ile %90.82 başarı elde edilmiştir. Bu sonuç diğer özniteliklerin performansının üzerindedir.
Ancak zaman performansı azalmıştır. Bir diğer sonuç ise; tüm özniteliklerde SVM ile elde edilen
performanslar hem sınıflandırma hem de zaman açısından KNN ile elde edilenlerin oldukça üzerinde
çıkmıştır.
Bundan sonraki çalışmalarımızda anahtar nokta temelli özniteliklerle nesne tanıma uygulamaları için yeni bir
algoritma tasarlayarak daha başarılı bir çalışma yapmayı planlamaktayız.
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Abstract
It can be observed that there is an ever-growing energy demand in the world day by
day, and for this reason, interest in distributed energy production is also growing in parallel.
Nowadays, microgrids appear to be a very good solution to issues related to integration of
distributed energy resources and energy storage into conventional electrical grids. Due to
mostly safety concerns, inverters should be able to detect the loss of mains (called islanding
detection) and isolate themselves from a utility’s distribution system in a way that is in
conformity with international standards (such as std. IEEE 1547 etc.). This situation is,
however, in contradiction with benefits of microgrids, because they should continue to
operate autonomously when main grid is gone. Therefore, microgrids are integrated to main
grid via a power switch located at point of common coupling (PCC), whose function is to
connect (disconnect) microgrid to (from) main gird. If the switch is capable of islanding
detection,
inverters
do
not
need
to
have
this
functionality.
In this paper, a 3x5 kW DSP controlled three-phase static smart switch is designed and
simulated for microgrid application. The switch can connect the microgrid to utilty grid by
checking the synchronization conditions. It also disconnect the microgrid from main grid by
interpreting the measurements taken at PCC of microgrids in a meaningful way. It uses the
harmonic signature, voltage and frequency levels for islanding detection. Static switch is
modeled and simulated in MATLAB/Simulink environment. Simulation results verify that
developed switch can connect to/ disconnect from main grid under different working
conditions seamlessl.
Keywords: Islanding detection, harmonic signature, microgrid, Matlab/Simulink, static switch.
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1. GİRİŞ
Günümüzde yenilebilir enerji kaynaklarından istifade edebilmek için dağıtık üretim santrallerine olan rağbet
giderek artmaktadır. Ancak dağıtık üretim birimlerinin enerji sistemine doğrudan bağlanması bazı sorunları
da beraberinde getirmektedir. Söz konusu sorunlara karşı ortaya konan en önemli çözüm önerilerinden biri
mikroşebeke kavramıdır. Dağıtık üretim santrallerinin elektrik sistemine entegrasyonunu sağlayan
mikroşebekeler, verimliliğin ve güvenilirliğin artması, kayıpların azaltılması, kaynaklardan daha fazla
yararlanılması gibi birçok fayda sağlamaktadır [1]. ABD’de 2003 yılında yaşanan enerji kesintisinin 50
milyon kişiyi elektriksiz bırakması ve bunun 8.2 milyar dolar mali kayba sebep olmasının günümüzde
elektrik enerji sistemlerindeki kararlılığın önemini göstermektedir [2]. Mikroşebekelerin işletilmesindeki en
önemli konulardan birisi ada çalışmanın ve senkronizasyon koşullarının tespitidir. Adalama (ada çalışma)
kavramı IEEE 1547 standartlarında “bir veya daha fazla yerel elektrik güç sistemlerinin bağlı olduğu ortak
bağlantı noktasının, elektrik güç sisteminin geri kalan alanlarından elektriksek olarak ayrılması” olarak
tanımlanmaktadır [3]. Ana şebekedeki enerji kesintisine bağlı olarak meydana gelen ada çalışmanın tespiti ile
birlikte mikroşebeke ana şebekeden ayrılmalı, ve ana şebekenin yeniden enerjilenmesi sonrası
senkronizasyon sağlanması ile birlikte yeniden ana şebekeye bağlanmalıdır. Mikroşebeke ve ana şebeke
arasındaki bağlantı söz konusu standartta belirtilen ortak bağlantı noktasındaki (OBN) bir güç anahtarı (yarı
iletken güç kesicisi) üzerinden sağlanmaktadır. IEEE 1547 standartları gereği olarak dağıtık üretim
santrallerinin adalama tespitini iki saniye içerisinde algılayıp elektrik güç sisteminden elektriksel olarak
ayrılması gerekmektedir. Ada çalışma yöntemleri genel olarak üç grupta toplanabilir;
•
•
•

Aktif Metot
Pasif Metot
Haberleşme Temelli Metot

Aktif metotlar daha doğru sonuçlar vermelerine karşılık daha karmaşıklardır, haberleşme temelli metot da ise
kurulum maliyetlerinin çok yüksek olması sebebiyle kullanımı yaygın değildir. Söz konusu metotlar
içerisinde doğruluğu en az olmasına karşın basitliği nedeniyle en yaygın olarak kullanılan yöntem ise pasif
tespit metodudur.
Bu çalışmada mikroşebeke uygulamaları için 3x5kW gücünde DSP kontrollü üç faz statik akıllı bir güç
anahtarı tasarımı ve simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Söz konusu akıllı güç anahtarı senkronizasyon şartları
sağlandığı zaman ana şebeke ile mikroşebeke arasındaki bağlantıyı gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda ortak
bağlantı noktasından alınan ölçümleri kullanan ada çalışma tespit metodu sonuçlarına göre şebeke ile
mikroşebeke arasındaki bağlantıyı da kesebilmektedir Bu çalışmada maliyetlerinin düşük ve basit olması
sebebiyle pasif ada çalışma tespit metodu tercih edilmiş. Tespit doğruluğunu arttırmak için sadece gerilimin
genlik ve frekans değişiminin yanı sıra, harmonik değeri de dikkate alınmıştır. Bu amaçla geliştirilen özgün
bir karar verme ağacı oluşturularak sistemin doğruluğu ve tepki süresi Matlab/Simulink üzerinde test
edilmiştir.

2. DSP KONTROLLÜ AKILLI ANAHTAR TASARIMI
2.1. Akıllı Anahtar Donanım Devresi
Tipik bir mikroşebeke ve ana şebeke arasındaki OBN’da yer alan akıllı statik anahtarın hat şeması Şekil. 1’de
görülmektedir. Şematikte görülebileceği üzere temel olarak akım sensörü ve opamplı bir gerilim ölçüm
devresi kullanılarak OBN’da gerilim ve akım bilgilerinin akıllı anahtar kontrolcüsüne iletimi sağlanmakta ve
iletilen bu bilgiler kullanılarak frekans, üç faz gerilimin anlık olarak efektif (rms) değeri, ve üç faz akımın
anlık rms değerlerinin yanı sıra aktif ve reaktif güç değerleri hesaplanmaktadır. Ayrıca ada çalışma tespitinde
kullanılmak üzere gerilime ait harmonik bileşenler (özellikle 5. harmonik) de hesaplanmaktadır. Sonraki
kısımda detayları verilen bir karar verme ağacında söz konusu hesaplanan değerler kullanılarak sistemin o an
ana şebekeye bağlı mı yoksa ana şebekeden ayrı mı çalışması gerektiği konusunda karar verilmektedir.
Duruma göre statik anahtarlamayı sağlayan üç adet triyakın kapılarına kontrol sinyali uygulanarak kontrollü
bir biçimde iletime girmeleri veya gerekiyorsa kapı sinyalleri kesilerek AC voltajın sıfır geçiş noktasında
triyakların kesime girmeleri sağlanmaktadır.
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Şekil. 1. Ortak bağlantı noktası ve akıllı anahtar kontrolcüsünün şematik çizimi

2.2. Karar Verme Ağacı Geliştirilmesi
OBN’da alınan gerilim ve akım bilgileri sayesinde sistemin ada modunda veya şebeke modunda
çalışılacağına karar vermek üzere geliştirilen karar verme ağacı Şekil. 2’de görülmektedir. Şekil. 2(a)’da
görülebileceği üzere normal olarak şebekeye bağlı çalışmakta olan bir mikroşebeke sisteminde OBN’da
gerilimlerin efektif , frekans ve harmonik değerleri sürekli ölçülmekte olup, bu değerlerin belirlenen sınırların
dışına çıkması durumunda statik akıllı anahtara ana şebekeden ayrılması yönünde bir komut
gönderilmektedir. Burada harmonik bileşenin dikkate alınmasının nedeni özellikle gerilim ve frekansta
meydana gelen sapmaların yetersiz olduğu durumlarda ada çalışmanın tespiti için ilave bir kriter olarak
kullanılmaya uygun olmasından kaynaklanmaktadır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki ana şebekeye bağlı bir
mikroeşebekenin gerilim harmonik seviyesi bağımsız çalışan mikroşebekenin harmonik seviyesinden farklı
olmaktadır ve bu nedenle ada çalışma tespiti için bir gösterge olarak kullanılabilir [4]. Şekil. 2(b)’de görülen
karar verme ağacı sayesinde ada modunda çalışmakta olan bir mikroşebekenin uygun koşullar oluşması
durumunda ana şebekeye bağlantısının tesis edilmesi mümkündür. OBN’nın şebeke tarafından alınan
ölçümlerle uygun bir üç faz gerilimi ve frekans tespit edildiğinde öncelikle mikroşebeke ile ana şebeke
gerilimleri arasındaki faz farklarının IEEE 1547’de tanımlandığı üzere 20o altına düşmesi beklenmekte ve bu
durum sağlandığı zaman mikroşebekenin ana şebekeye bağlanması için akıllı anahtara kapama sinyali
gönderilmektedir.

başla

başla

OBN
voltajlarını
hesapla
OBN
voltajlarını
hesapla

OBN
voltajlarının
frekanslarını
hesapla

bitiş

OBN
voltajlarının
frekanslarını
hesapla
OBN
voltajlarının 5.
harmonik
değerini hesapla

Anahtarı kapa

evet

bitiş

evet

OBN voltajları
uygun sınırlar
içerisinde mi,
frekans değerleri
uygun mu ve 5.
harmonik değerleri
%10’dan küçük mü?

hayır

hayır
Anahtarı aç

OBN voltajları
ve frekans
değerleri
uygun mu?

evet

Mikroşebeke ile
ana şebeke
arasındaki faz
farkı 20 ͦ’den
küçük mü?

hayır

(a)

(b)

Şekil. 2. Ada modunda (a) ve şebeke modunda (b) çalışması için uygulanan karar verme ağaçları
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Şebeke bağlantısının olduğu durumlarda şebekeye enerji aktarması ve şebekenin olmadığı durumlarda sadece
mikroşebekenin yerel yüklerini beslemesi için eğim (droop) kontrolcüsü kullanılmıştır. Genişletilebilir dağıtık
evirici sistemlerinde eviriciler kendi anlık aktif ve reaktif güçlerini ayarlayabiliyorsa haberleşme ve/veya
kablolama ihtiyacının üstesinden gelinebilir [5]. Eğim kontrolcülerin paralel bağlı inverterler için kolay ve
basit uygulanabilirliği sayesinde uygun çözümlerden biri olma özelliği devam etmekte olduğundan bu
çalışmada bu kontrol yöntemi kullanılmıştır.

3. SİMULASYON ÇALIŞMASI
Geliştirilen akıllı anahtarın performansını değerlendirmek için MATLAB/Simulink platformunda Şekil. 3’de
görülen test devresi modellenmiştir. Mikroşebeke gerilim kaynaklı üç fazlı inverter, LCL filtresi, yerel yükler
ve akıllı anahtardan oluşmaktadır. Akıllı anahtarın mikroşebeke ile bağlantıyı sağladığı ana şebeke tarafında
ayrıca şebeke yükleri bulunmaktadır. Ana şebeke ile akıllı anahtar arasında yer alan S1 anahtarı şebekenin
manuel olarak mikroşebekeden ayrılmasını dolayısıyla şebeke kesintisini sağlamaktadır.
Akıllı Anahtar
Kontrolcüsü

V-I

Droop
Kontrolcülü
İnverter

LCL Filtre

g

Dağıtım
Hattı

Dağıtım
Hattı

Dağıtım
Hattı

S1 Anahtarı

Şebeke

Ortak Bağlantı
Noktası
Dağıtım
Hattı

Dağıtım
Hattı

Mikroşebeke
Yükleri

Şebeke
Yükleri

Şekil. 3. Test sistemi simülasyon modeli

Simülasyon modelinde kullanılan test sistemine ait devre parametreleri Tablo I.’de verilmiştir.

Tablo I. Test sisteminin parametreleri
Mikroşebeke Yerel Yükleri
İnverter Gücü

25kVA

LCL Filtre

L 1 = 2,33mH , C = 15uF, L 2 =
0,45mH

Hat Parametreleri

5,5x10-2 + j6x10-3 ohm

Yerel Yükler

15 kVA (0,7 end)

Şebeke Yükleri

250 kVA (0,7 end)

Karar Verme Ağacı Eşik

198 - 242 Volt

Değerleri

49,8 – 50,2 Hz
5 Volt (5. Harmonik)
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Akıllı anahtarın ada çalışma ve senkronizasyon performansını değerlendirmek üzere Matlab/Simulink
üzerinde modellenen test sistemi kullanılarak iki farklı senaryo oluşturulmuştur. Söz konusu senaryoların
detayları aşağıda verilmiştir.

3.1. Senaryo 1
Bu senaryoda; mikroşebeke ile ana şebeke birlikte çalışmaya devam ederken t=1 sn’de S1 anahtarı açılarak
şebeke bağlantısı kesilmekte, t=3 sn’de S1 anahtarı kapatılarak şebeke yeniden enerjilendirilmekte. Söz
konusu senaryoda Şekil 2(a)’ yer alan karar verme ağacında sadece gerilimin efektif ve frekans değerleri
dikkate alınmış, ancak harmonik bileşen dikkate alınmamıştır.

Şekil. 4. Senaryo 1’de meydana gelen değişimler

Şekil. 4’de görüldüğü üzere şebekede meydan gelen kesinti 1,120 sn’de sistem tarafından tespit edilerek
mikroşebekenin ada moduna geçmesi sağlanmıştır. Ana şebekenin gelmesi sonrası inverter gerilimi ile şebeke
gerilimi arasındaki faz farkının 20o altına düşmesinin akabinde 4,952 sn’de mikroşebekenin şebekeye yeniden
bağlanması herhangi bir gerilim dalgalanması olmadan gerçekleşmiştir.
OBN’da ölçülen frekans değişimi Şekil 5.’de görülmektedir. Şebeke kesintisi sırasında inverter frekans
değerinin 50.2 Hz olan sınır değerini aştığı gözlemlenmektedir.
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Şekil. 5. Senaryo 1 için OBN’da alınan gerilimin frekans değişimi

3.2. Senaryo 2
Birincisinden farklı olarak bu senaryoda geliştirilen karar verme ağacında harmonik bileşeni de dikkate
alınmıştır. Diğer şartların tümü ilk senaryo ile aynı olarak kabul edilmiştir.

Şekil. 6. Senaryo 2’de meydana gelen değişimler

Şekil. 6’dan görülebileceği üzere t=1 sn’de meydana gelen şebeke kesintisi t=1.015 sn’de tespit edilerek
statik akıllı anahtar ile mikroşebekenin ana şebekeden ayrılması sağlanmıştır. Ana şebekenin enerjilendikten
sonra inverter gerilimi ile şebeke gerilimi arasındaki faz farkının 20o altına düşmesi sonrası t=7,596 sn’de
mikroşebekenin şebekeye yeniden bağlanması gerçekleşmiştir.
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Şekil. 7. OBN’da ölçüm alınan gerilimin 5. Harmonik genlik değişimi

Şekil. 7’de OBN’da ölçülen üç faz gerilimin 5. harmonik bileşeni değişimleri görülmektedir. Değişimlerden
görüldüğü gibi şebeke kesintisi meydana geldiğinde söz konusu harmonik bileşeni eşik değer olarak
belirlenen 5 V’u aşmaktadır. Simülasyon çalışması sonucu elde edilen ölçüm sonuçları Tablo II.’de
özetlenmiştir.
Tablo II. Simülasyon sonuçları
Aksiyon

Senaryo 1

Senaryo 2

Ada çalışmanın tespit edilme süresi

0,120 sn

0,015 sn

Ana şebekeye bağlanma süresi

1.952 sn

4.596 sn

Tablo II’den anlaşıldığı gibi gerilimin harmonik bileşeni dikkate alındığında ada çalışmanın tespiti, bir başka
deyişle şebeke kesintisinin algılanma süresi 100 ms’den daha fazla kısalmaktadır. Dolayısıyla daha hızlı bir
biçimde ada çalışmaya geçilebilmektedir. Bununla birlikte senkronizasyon şartlarının sağlanarak ana
şebekeye bağlanma süresi ise uzamaktadır. Her ne kadar harmonik bileşen senkronizasyon karar verme
ağacında dikkate alınmasa da, şebeke ile mikroşebeke arasındaki faz farkı iki senaryoda farklı olduğundan bu
zaman farkı ortaya çıkmıştır. Ancak senkronizasyon süresi için standartlarda herhangi bir kısıt yoktur.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada mikroşebekeler için Matlab /Simulink üzerinde üç fazlı bir statik akıllı anahtar tasarımı
gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda söz konusu anahtarın ada çalışma tespiti için harmonik gerilim bileşenin
dikkate alındığı bir algoritma geliştirilmiştir. Geliştirilen algoritmayı kullanan akıllı anahtarın performansı
uygulanan iki senaryo vasıtasıyla ölçülmüştür. Yapılan analizlerde harmonik bileşenin dikkate alınması ile
ada moduna geçiş tespit süresinin önemli miktarda kısaldığı ve yapılacak tasarımlarda bu durumun esas
alarak yeni karar verme ağaçlarının oluşturulabileceği görülmüştür.
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Abstract
In this study, the speed information of a DC motor with encoder is calculated by measuring the period of
the square wave signal received from the encoder and closed loop speed control is performed with
Arduino Due microcontroller. Encoder pulses have been utilized for speed feedback of the
microcontroller. In MATLAB, a fourth degree function is obtained between the voltage applied to the
motor and the encoder period using the curve fitting method. With this function, the period of the encoder
signal which come to Arduino Due microcontroller is converted to voltage information and given as PID
control input information. The output information is applied to the motor with PWM. Speed information
received from Arduino's serial port has been plotted against time in MATLAB and It has been seen that
we have fast control with PID..
Keywords: PID control, encoder, Arduino microcontroller, DC motor

1. GİRİŞ
DC motorlar, doğrudan DC güç kaynağından beslenebilen ve elektrik enerjisini mekanik enerjiye
dönüştürebilen motorlardır. AC motorlar ile kıyaslandığında maliyetleri düşüktür[1]. Ayrıca DC motorlar,
çok basit ve kararlı kontrol yöntemleri ile uyum sağlamaktadırlar. Diğer bir avantajı ise yüksek verimlik ve
ani oluşan yük artışlarında yüksek başlama torkudur [2]. Fakat periyodik bakım ihtiyaçları, çıkışların mekanik
olarak kısa zamanda aşınması, akustik gürültü, parlama, fırçanın verime etkisi gibi bazı alanlarda yetersiz
kalan DC motorlara alternatif olarak fırçasız DC motorlar ortaya çıkmıştır [3]. Gürültülü çalışmamaları,
bakım gerektirmemeleri, dinamik cevaplarının hızlı olması, tork karakteristiğinin iyi olması, verimli
çalışmaları gibi avantajları sayesinde fırçasız DC motorlar tercih edilebilmektedir [4].
Yüksüz durumdaki bir motorun sürülmesi oldukça zordur. Değişken ve doğrusal olmayan yüklerde ve bozucu
girişlerin etkisinde bulunan motorların hızını sabitlemek için uygun bir kontrol algoritması ile motorun hız
kontrolünün gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir[5].
PID kontrol tekniği, dinamik sistemlerin kontrolünde yaygın olarak kullanılmaktadır. Dinamik kontrollerin %
85’i PID kontrol tabanlıdır [6]. PID kontrol tekniği, uygulamadaki basitliğinden dolayı çeşitli endüstriyel
işlemlerde kullanılmaktadır. İlk uygulamaları pnömatik sistemlerde, vakumlama aletlerinde ve katı durum
*
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analog elektroniğinde görülmektedir. Daha sonra mikro proseslerin dijital uygulanması kullanılmaya
başlanmıştır [7].
Huang G. Ve Lee S., DC motorun hız kontrolü için LabVIEW tabanlı PID kontrolör tasarlamışlardır ve cevap
analizini VisSim’in yazılım simülasyonunu kullanmışlardır. İlk olarak motor sürücü devresini tasarlayarak
geri besleme bilgisi için foto sensör ve 8051 modülünü kullanmışlardır. Elde ettikleri benzetim sonuçlarının
teorik tahminler ile oldukça uyumlu olduğu sonucuna varmışlardır[8].
Atef Saleh Othman Al-Mashakbeh, fırçasız bir DC motorun matematiksel modelini çıkartmış ve
Matlab/Simulink yazılım paketini kullanarak, simülasyonunu yapmıştır. Motorun hız kontrolü için ZieglerNichols metodu ile PID kontrolör kullanmıştır. Aldığı sonuçlarda göre PI kontrol eklenmeden önce %71 aşma
olmuş, fakat PI kontrol ekledikten sonra bu aşmanın ortadan kalktığı ve motorun başarılı bir şekilde referans
değere ulaştığı sonucuna varmıştır[9].
Kocaoğlu S. ve Kuşçu H. Yaptıkları çalışmada PIC kullanarak bir DC motorun hız ve konum kontrolünü
yapmak için gerekli PID parametrelerinin belirlenmesini amaçlamışlardır. Öncelikle motor parametrelerini
çıkarıp inceleme yapmış ve bir uygulama yaparak sonuçları gözlemlemişlerdir. Sonuç olarak girilen PID
parametrelerine karşılık istenilen referans değerlerde motorun kontrolü sağlanmış ve sistem deney seti olarak
kullanılabilir hale getirilmiştir[5].
Bu çalışmada Arduino Due mikrodenetleyicisi ile enkoderli, redüktörlü bir DC motorun hız bilgisi,
enkoderden alınan sinyalin periyodu ölçülerek hesaplanmış ve PID kontrol algoritması ile kapalı çevrim hız
kontrolü gerçekleştirilmiştir.

2.SİSTEMİN MİMARİ BİLEŞENLERİ
2.1 Motor ve Geri Besleme Elemanı
Sistemde kullanılan motor, 12 V ile çalışan, maksimum yükte 5.6 A çekebilen, 10000 d/d dönüş hızına sahip
miline bağlı redüktörü ve arka kısmında artımsal enkoderi bulunan fırçalı bir DC motordur [10].

Şekil 1. Enkoderli redüktörlü DC motor

Redüktöründe bulunan dişliler ile 50:1 dönüştürme oranına sahiptir ve kontrol, redüktör çıkışındaki hız
referans alınarak yapılmaktadır. Motorun nominal hızı 10000 d/d olduğundan redüktör çıkışı nominal hızı da
200 d/d olmaktadır.
Enkoder, Motor miline bağlı bir manyetik disk ve onun önünde bulunan bir hall effect sensörden
oluşmaktadır. 3.5-20 V besleme gerilimi ile çalışmakta ve motor hızına göre değişken frekanslarda kare dalga
üretmektedir. A ve B olmak üzere iki kanala sahiptir. İki kanaldan da birbirleri arasında 90 derece faz farkı
bulunan kare dalga sinyali alınmaktadır[10].

Şekil 2. Motor miline bağlı olan enkoder

Her bir kanaldan bir turda 16 pals alınmaktadır. Motor dişli oranı 50:1 olduğundan redüktör çıkışında bir tam
tur 800 pals’e karşılık gelmektedir.
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Şekil 3. Enkoder çıkışı

2.2 Motor Sürücü ve Mikrodenetleyici
Motorun sadece tek yönde hız kontrolü yapıldığı için sürme işlemi tek bir mosfet ile yapılmıştır. Kullanılan
mikrodenetleyicinin çıkış voltajı düşük olduğundan mosfetin kontrolü de iki adet transistor ile yapılmıştır.

Şekil 4. DC motor sürücü

Enkoderden alınan geri besleme bilgisi, Arduino Due mikrodenetleyicisine giriş olarak verilmiş ve referans
değer ile karşılaştırılmıştır. Bulunan hata değeri, PID algoritmasından geçirildikten sonra Arduino’dan alınan
PWM sinyalleri, motor sürücüye gönderilmiştir.

2.3 Güç Kaynağı
Devrede kullanılan mikrodenetleyicinin beslemesi için 9V, DC motor için 12V ve enkoder için ise 5V
ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir DC güç kaynağı tasarlanmıştır.

Şekil 5. Güç Kaynağı

3. MİKRO DENETLEYİCİLİ KAPALI ÇEVRİM HIZ KONTROL SİSTEMİ
3.1 PID Kontrolör
PID kontrolörler oransal (P), integral (I) ve türev (D) kontrol elemanlarının birleşiminden meydana gelir ve
kontrol sinyali u(t),

(1)
olarak hesaplanır. PID kontrolörler, hem geçici hem de kalıcı durum kontrol kriterleri üzerinde etkilidir ve
ilgili kontrol elemanının parametresi sıfır yapılarak, P, PI ve PD kontrolör olarak da kullanılabilir[11].

3.2 Enkoderli DC Motorun Hız Kontrolü
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Motorun besleme gerilimi-hız grafiği doğrusal olmadığı için, motor kontrol edilmeden önce besleme gerilimi
1V’tan 12 V’ta kadar kademeli olarak artırılarak, bu değerlere karşılık encoder çıkışının frekansı osiloskoptan
ölçülmüştür. Ölçülen değerler ile MATLAB’da eğri uydurma yöntemi ile 4. dereceden bir denklem elde
edilmiştir. Mikrodenetleyicide enkoderden harici kesme olarak alınan sinyalin frekansı ölçülmüş ve bu
denklemden geçirilerek bulunan hız değeri, referans değerden çıkartılarak hata değeri bulunmuştur.
Motor redüktör çıkışı 0-200 d/d arasında olduğundan kontrol bu aralıkta gerçekleşmektedir. Sistem yazılımı
Arduino IDE arayüz programında C++ tabanlı yazılmış olup, yine aynı program üzerinde bulunan seri
port’dan alınan veriler, Matlab programında çizdirilmiş ve sonuçlar incelenmiştir.

Şekil 6. PID kontrol sisteminin blok şeması

Şekil 6’da görüldüğü gibi dışarıdan girilen referans bilgisi ile enkoderden alınan geri besleme bilgisinin farkı,
mikrodenetleyici içerisinde alınmıştır. Bulunan hata değeri, PID algoritmasından ve saturasyondan geçirilerek
uygun PWM değeri motora uygulanmıştır.

Şekil 7. Motorun kontrolsüz devir-zaman grafiği

Motor, kontrolsüz bir şekilde 5 V’da çalıştırılıp, şekil 7’de görüldüğü gibi devir-zaman grafiği çıkartıldığında,
sürekli duruma 2 sn de ulaştığı görülmektedir. Kontrol sistemleri ile sürekli duruma erişme süresi düşürülerek
istenilen referans değerlerde motor hızını sabit tutmak amaçlanmıştır.
Oluşturulan yazılım ile oransal, oransal+türev ve oransal+integral+türevsel denetleyici tipleri
gerçekleştirilmiştir. Bu denetleyicilerin, sistem tepkisi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bütün denetleyici
tiplerinde, referans devir değeri 75 d/d olarak alınmıştır. PID kontrol akış şeması şekil 8’de verilmiştir.
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Şekil 8. Kontrol algoritmasının akış diyagramı

4. DENEYSEL SONUÇLAR
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Burada, kontrol performansı üzerindeki etkilerini gösterebilmek amacıyla P, PD ve PID gibi farklı
kontrolörlerle motorun hız kontrolü gerçekleştirilmiş ve deneysel sonuçlar verilmiştir.

4.1 Oransal Kontrol (P)
Şekil 9’ da, oransal kontrolör ile motorun 75 d/d hız referansını izleme performansı, şekil 10’da ise motora
uygulanan gerilimin zamana göre değişimi verilmiştir.

Şekil 9. Kp=20, Kd=0, Ki=0 durumunda devir zaman grafiği

Şekil 10. Kp=20, Kd=0, Ki=0 durumunda gerilim zaman grafiği

Motora sadece oransal kontrol uygulandığında 62 ms de referans değerine ulaştığı ve 161 ms de sürekli
duruma geçtiği ancak 2.29 d/d’lık bir kalıcı durum hatası oluştuğu görülmektedir. Ayrıca 90 d/d hızına kadar
bir aşma gerçekleşmiştir.

4.2 Oransal+Türevsel Kontrol (PD)
Şekil 11’ de, oransal+türevsel kontrolör ile motorun 75 d/d hız referansını izleme performansı, şekil 12’de ise
motora uygulanan gerilimin zamana göre değişimi verilmiştir.

Şekil 11. Kp=20, Kd=5, Ki=0 durumunda devir zaman grafiği
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Şekil 12. Kp=20, Kd=5, Ki=0 durumunda gerilim zaman grafiği

PD kontrol uygulandığında, şekil 11’de de görüldüğü gibi oransal kontrolde oluşan aşmanın ortadan kalktığı
ve sistemin 62.5 ms’de kalıcı duruma geçtiği, fakat yaklaşık 3 d/d’lık kalıcı durum hatası oluştuğu
görülmüştür.

4.3 Oransal+İntegral +Türevsel Kontrol (PID)
Şekil 13’ de, oransal+integral+türevsel kontrolör ile motorun 75 d/d hız referansını izleme performansı
verilmiştir.

Şekil 13. Kp=20, Kd=5, Ki=0.1 durumunda devir zaman grafiği

Şekil 14. Kp=20, Kd=5, Ki=0.1 durumunda gerilim zaman grafiği

Sistemin hem geçici hem de kalıcı durum hatalarını ortadan kaldırmak için PID kontrol uygulandığında, şekil
13’de görüldüğü gibi geçici rejimde aşma olmadan ve kalıcı durum hatası meydana gelmeden 101 ms de
sürekli duruma ulaşmıştır.
5. SONUÇ
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Bu çalışmada enkoderli, redüktörlü DC motorun PID ile kapalı çevrim hız kontrolü gerçekleştirilmiştir. Geri
besleme elemanı olarak kullanılan enkoder darbelerinin frekansı, motor hızına göre değişmektedir. Motor
hızlandıkça kare dalgaların frekansı artarak sıklaşmaktadır. Motor, değişik gerilimlerde çalıştırılarak bu
gerilimlerde enkoder çıkış sinyali osiloskopta incelenmiştir. Gerilim ile enkoder frekansı arasında lineer bir
ilişki olmadığı için MATLAB’da eğri uydurma yöntemi ile bir frekans-gerilim denklemi oluşturulmuştur.
Motor devri ile referans devir farkı alınarak hata değeri bulunmuştur ve bu hata değeri PID kontrolden
geçirilerek motor kontrolü sağlanmıştır. Oransal, oransal+türevsel ve oransal+integral+türevsel
uygulamaların sonuçları incelendiğinde oransal kontrolde, geçici durumda %20’lik bir aşmanın meydana
geldiği ve 2.29 d/d’lık kalıcı durum hatası ile sürekli duruma, 161 ms’de ulaştığı gözlemlenmiştir.
Oransal+türevsel kontrolörde bu aşmanın düzeldiği fakat 3 d/d’lık kalıcı durum hatası ile 62ms’de kalıcı
duruma ulaştığı görülmüştür. Oransal+integral+türevsel kontrolörde ise hem geçici durum aşmasının hem de
sürekli durum hatasının giderildiği sonucuna ulaşılmıştır ve PID kontrolörün daha iyi sonuçlar verdiği
görülmüştür.

KAYNAKLAR
[1] Köse F., Kaplan K. ve Ertunç M., PID ve Bulanık Mantık ile DC Motorun Gerçek Zamanda STM32F407 Tabanlı Hız
Kontrolü, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Malatya, 26-28 Eylül 2013
[2] Siemens Training Education Program, STEP 2000 Series, “Basics of DC drives and related products”.
[3] Oguntoyinbo, O., PID control of brushless dc motor and robot trajectory planning and simulation with matlab/simulink,
Technology and Communication, 2009.
[4] Yedamale, P., Microchip Technology Incorporated, Brushless DC motor Fundamentals, 2003.
[5] Kocaoğlu S., Kuşçu H., PIC ile DC motorun hız ve konum kontrolü için gerekli PID parametrelerinin belirlenmesi ve
bir uygulama.
[6] Robert A. Paz,” The Design of the PID Controller”, Klipsch School of Electrical and Computer Engineering, June 12,
2001
[7] Rahul Malhotra, Tejbeer Kaur, Gurpreet Singh Deol,” DC motor control using fuzzy logic controller”, international
journal of advanced engineering sciences and Technologies, 2011
[8] Huang G., Lee S., PC-based PID Speed Control in DC Motor, IEEE, 978-1-4244-1724-7/08/$25.00, 2008
[9] Atef Saleh Othman Al-Mashakbeh, Proportional Integral and Derivative Control of Brushless DC Motor, European
Journal of Scientific Research, ISSN 1450-216X Vol.35 No.2, pp.198-203, 2009
[10] Website, (online), https://www.pololu.com/product/1444, 20 Ağustos 2017
[11] Gökbulut M., Kontrol sistemlerinin analiz ve tasarımı, ders kitabı seçkin yayıncılık, Ankara.

3572

Experimental Examination of Step Rate for Microstepping Driven
Stepper Motor
O. Çakmak1,*, A. Top2, M. C. İnce3
Department of Electrical and Energy Technologies, Yeşilyurt Demir Çelik Vocational High
School, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2,3
Department of Electrical and Electronics Engineering, Faculty of Technology, Firat University,
Elazig, Turkey
1

Abstract
Nowadays, step motors have especially been preferred in some applications requiring precise positioning
since they can easily be controlled. Being open loop controllable in many systems makes step motors
superior to other motors. During stepper motors operation, vibrations occur at each step. Microstepping
technique are used for preventing this vibrations and providing more precise rotation on stepper motor
operation In this study, control of a step motor via micro-step driving technique is realized by the
experimental setup. Closed loop control system is designed by micro-step driving technique in order to
increase the number of steps of the selected stepper motor. Micro-stepping technique is based on torque
control logic performed by measuring the current in the phase of the motor. A stepper motor used in this
experimental setup which have 1.8° step angel. To measure the phase currents, a current measuring
circuit is used for each phase. PWM signal is generated for the phases by evaluating the measured
current value via Arduino micro-controller board. The system response for different step splitting values
of the step motor such as 1/4, 1/8, 1/16, and 1/32 is obtained by ensuring the control of the designed
system. Step-current graphics are obtained at constant speed and different step rate. It has been observed
that the vibrations, which are disadvantageous for the stepping motor, decrease as the division ratio
increases.
Keywords: Stepper, Stepper motor, Microstepping, Step rate.

1. GİRİŞ
Günümüzde yaygın bir kullanım alanına sahip olan servo sistemlerde pozisyon kontrolü için geri besleme
elemanına ihtiyaç duyulur. Bu geri besleme elemanları nedeniyle ek donanımlara ihtiyaç duyulmakta ve bu da
maliyeti arttırmaktadır. Bu bakımdan diğer elektrik motorları içerisinde hassas konumlama ve kolay kullanım
açısından ayrı bir öneme sahip olan adım motorlarının açık çevrim özelliği, otomasyon ve kontrol sistemleri
için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Adım motorları; elektriksel sinyalleri, açısal ve doğrusal yer
değiştirmeye dönüştüren elektromekanik motorlardır [1,2]. Yazıcılar, disket sürücüler, CNC tezgâhlar,
endüstriyel robotlar, biyomedikal cihazlar, mikro fabrikasyon, mikro akışkanlar gibi basit elektronik
cihazlardan hassas konumlama gerektiren cihazlara kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir [3,4].
Sürekli hareket eden elektrik motorlarının aksine sabit açılı adımlarla dönüş gerçekleştirebilir ve dijital
elektronik ara yüzü ile yüksek doğruluk ve kolay kullanım avantajı sunarlar [5]. Açısal yer değiştirmesi, giriş
darbelerinin toplamıyla, dönüş hızı ise darbelerin frekansı ile doğru orantılıdır [6]. Adım motorlarının her bir
sinyal ile sabit açıda bir adım dönerek durması konum kontrolü açısından avantajlıdır. Fakat sürekli dönüş
durumunda bu adımlardan dolayı, rotor miline bağlı olan sistemde titreşimler meydana gelir. Adım
motorlarında en büyük sorunlardan biri düşük hızlarda meydana gelen bu titreşimlerdir[7]. Bu durum hız
kontrolü veya konum kontrolünde istenilen konuma gelene kadar geçen sürede bir dezavantaj sağlamaktadır.
Adım motorlarının sürülme yöntemi ile bu sorunlara çözüm üretilmeye çalışılmıştır.
*
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Adım motorlarının sürülmesi lojik sistemlerle yapıldığı durumda iki şekilde sürme yönteminden
bahsedilebilir. Bunlar açık çevrim sistem olarak uygulanan tam adım ve yarım adım sürme yöntemleridir. Bu
sürme yöntemlerinde stator fazları enerjili ya da enerjisiz olabilir. Her bir adım sonrasında rotor, referans
konumuna bu konum etrafında salınım yaparak ulaşır ve duruşlar sert olur.
Bu çalışmada; diğer adım motorlarına göre yüksek çözünürlük, hızlı adım cevabı ve düzgün bir moment-hız
karakterine sahip olduğu için hibrit adım motorları kullanılmıştır. Tam ve yarım adım sürme yöntemlerinde
milde oluşan titreşimlerin mikroadım sürme tekniği ile azaltılması ve adım sayısının artırılması için deneysel
bir çalışma yapılmıştır. Akım bilgisi fazlardan geri besleme bilgisi ile tork kontrolü yapılarak daha küçük
adımlar elde edilmesi hedeflenmiştir. Mikroadım sürme tekniğinde amaç her bir adım arasında tork kontrolü
ile daha fazla adım elde etmektir. PWM teknolojisi ile üretilen sinüsoidal formda faz akımı ile daha hassas
dönme açıları oluşturulabilir [8]. Böylelikle adım motorunun adımları arasındaki mesafe kısaltılarak daha
küçük bir aralıkta duruş ve kalkış yapacağı için titreşimler azalır ve daha yumuşak geçişler sağlanabilir. İki
faz arasındaki moment ilişkisi cosinüs ve sinüs bileşeni olarak türetilir. Adım motorunun çıkış momenti, faz
akımı ile bağlantılı olan her fazın moment vektör toplamından türetilir [9]. Denklem (1) ve (2)’de faz akımı
denklemleri, denklem (3) ve (4)’de her bir fazda üretilen moment ve denklem (5)’de ise her bir fazda üretilen
momentlerin vektörel bileşimi verilmiştir.
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=𝐼𝐼𝐼𝐼∗𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

(1)

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇=𝐾𝐾𝐾𝐾∗𝐼𝐼𝐼𝐼∗cos𝜃𝜃𝜃𝜃

(3)

𝑇𝑇𝑇𝑇=√(𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎2+𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇2)

(5)

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖=𝐼𝐼𝐼𝐼∗𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

(2)

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇=𝐾𝐾𝐾𝐾∗𝐼𝐼𝐼𝐼∗sin𝜃𝜃𝜃𝜃

(4)

2. DENEYSEL SİSTEMİN BİLEŞENLERİ
Deneysel sistemin blok diyagramı Şekil. 1.’de verilmiştir.
Arduino Uno R3
Mikrokontrolör Kartı

Pololu Çift MC33926
Motor Sürücü Kartı

PWM

DC Offset Kartı

Faz A

Faz B

Geri Besleme A

Geri Besleme B

Akım Ölçme Kartı

Faz A

Faz A
Faz B

Adım Motoru

Akım Ölçme Kartı
Faz B

Şekil 1. Deneysel Sistemin Blok Diyagramı

2.1. Adım Motoru
Sistemde nominal faz akımı 0.8 A ve adım açısı 1.8° olan hibrit bir adım motoru kullanılmıştır. Adım
motorunun bağlantıları bipolar sargı yapısına uygun şekilde yapılmıştır.

2.2. Mikrodenetleyici ve Motor Sürücü
Kontrol birimi olarak Arduino UNO mikrodenetleyici kartı kullanılmıştır. Motor sürücü olarak üzerinde iki
adet dört bölgeli DC motor sürücü bulunduran Arduino uyumlu MC33926 entegreli sürücü kartı
kullanılmıştır. Dört bölgeli DC motor sürücünün her biri adım motorunun birer fazını kontrol etmektedir.

2.3. Akım Ölçme Kartı ve DC Offset Kartı
Şekil 2’de görülen akım ölçme kartı LEM la 55-p akım dönüştürücü kullanılarak tasarlanmıştır. Akım ölçme
kartı kazancı, ±0.8A akım değerine karşılık ±1.6V geri besleme gerilimi elde edilecek şekilde ayarlanmıştır.
Negatif gerilim değeri Arduino mikrodenetleyici kartı tarafından ölçülemediği için Şekil 3’de görülen DC
offset kartı tasarlanmıştır. Bu kart akım ölçme kartından alınan geri besleme gerilimine +2.5V DC gerilim
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ekleyerek sinyali pozitif bölgeye çekmekte ve -0.8/+0.8 A akım bilgisi +0.9/+4.1 V gerilim bilgisine karşılık
gelmektedir.

Şekil 2. Akım Ölçme Kartı

Şekil. 3. DC Offset Kartı

3. KONTROL SİSTEMİ
Arduino mikrodenetleyici kartı, kullanıcı tarafından bildirilen adım bölme oranı ve motorun nominal akımına
göre her bir mikroadımdaki akım değerlerini hesaplamaktadır. Hibrit adım motorunun her bir fazındaki akım
değeri akım ölçme kartı ile ölçülerek referans değer ile karşılaştırılır. Uygun PWM değerleri Mikrokontrolör
kartı tarafından hesaplanarak motorun sürülme işlemi gerçekleştirilir. Sistemin kontrol algoritması Şekil 4’de
verilmiştir.
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BAŞLA

Bölme oranı, Nominal akım
değeri, adım değiştirme
zamanı ve P oransal kontrol
parametrelerini gir
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PWM değerlerini
hesapla ve uygula

Şekil 4. Sistemin Kontrol Algoritması

3.1. Farklı kaynak gerilimine göre yükselme zamanının incelenmesi
Adım motorlarında yüksek hızlara çıkıldıkça adım tam olarak tamamlanmadan yeni bir adım sinyalinin
gelmesi sonucu adım kayıpları meydana gelmektedir. Bu nedenle adım motorlarında adım cevabı önemlidir.
Nominal gerilimdeki adım cevabından daha hızlı bir adım cevabı elde edebilmek için kullanılan en etkili
yöntem kaynak geriliminin arttırılıp akımın sınırlandırılması ile daha hızlı bir yükselme sağlanmasıdır.
Mikroadım sürme tekniği için kullanılan akım kıyma yöntemi akımı sınırladığı için yüksek kaynak gerilimleri
kullanılmasına da olanak sağlar. Şekil 5’de kaynak gerilimi 6.5 V olması durumunda A fazı akımının
yükselme zamanı gösterilmiştir. Akımın 800 mA değerine yükselmesi 14 ms’de gerçekleşmiştir.

Şekil 5. Kaynak geriliminin 6.5 V olması durumunda tam adım sürme yöntemi faz akımı-zaman grafiği
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Şekil 6’da kaynak 12 V olması durumunda A fazı akımının yükselme zamanı gösterilmiştir. Akımın 800 mA
değerine yükselmesi 3.76 ms’de gerçekleşmiştir.

Şekil 6. Kaynak geriliminin 12 V olması durumunda tam adım sürme yöntemi faz akımı-zaman grafiği

3.2. Motor Hızının Sabit Olduğu Durumda Faz Akımlarının Farklı Adım Bölme Oranına Göre
İncelenmesi
Bu kısımda motorun mikroadım sürme tekniği ile farklı bölme adımlarına göre faz akımları incelenmiştir.
Maksimum faz akımı 800 mA, elektriksel bir tur 512 ms ve kaynak gerilimi 6.5 V olduğu durumda sırasıyla
tam adım, yarım adım, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 bölme oranlarına göre faz akım grafikleri elde edilmiştir. Şekil 7,
8, 9, 10, 11 ve 12’de bu grafikler verilmiştir.

Şekil 7. Tam adım sürme durumunda faz akımı-zaman grafiği

Şekil 8. Yarım adım sürme durumunda faz akımı-zaman grafiği
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Şekil 9. 1/4 adım bölme oranında sürme durumunda faz akımı-zaman grafiği

Şekil 10. 1/8 adım bölme oranında sürme durumunda faz akımı-zaman grafiği

Şekil 11. 1/16 adım bölme oranında sürme durumunda faz akımı-zaman grafiği
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Şekil 12. 1/32 adım bölme oranında sürme durumunda faz akımı-zaman grafiği

Farklı adım bölme oranlarına göre eşit hızda alınan faz akım sinyal grafiklerinde, adım sayısı arttıkça sinyalin
sinüse yaklaştığı görülmektedir. Şekil 7’de tam adım sürme yönteminde görüldüğü gibi, motorun fazına akım
uygulanmadığı veya uygulanan akımın bir süre sabit kaldığı anlar mevcuttur. Bu durumlarda rotorda sabit
konumda durma meydana gelir. Adım bölme oranı arttıkça rotorun duraksadığı sürelerin kısaldığı ayrıca
dönme açısı olarak düşük miktarda ve daha fazla adım atıldığı görülmektedir. Bu şekilde aynı hıza sahip
dönme olaylarında rotor daha az sarsıntılı olarak yumuşak bir dönüş meydana getirmektedir. Adım
motorlarının dönme anındaki titreşimleri şekil 12’de verilen grafikteki gibi 1/32 adımda çok düşük seviyeye
inmektedir ve rotor sanki sürekli dönen bir motor gibi hareket etmektedir. Bu durum hem daha hassas açılı
hem de daha az titreşimli bir dönüş olanağı sağlamaktadır.

4. SONUÇLAR
Yapılan çalışmada hibrit bir adım motoru farklı kaynak gerilimleri ve mikroadım sürme tekniği ile farklı
bölme oranlarına göre sürülerek faz akım grafikleri elde edilip sonuçlar yorumlanmıştır.
Motor, akım kontrolü ile sürüldüğü için farklı giriş gerilimlerinde dahi nominal değerde sürülebilmektedir.
Giriş geriliminin artması akımın hızlı yükselmesini sağlayacağı için yükselme zamanını da olumlu yönde
etkilediği elde edilen grafikler ile ortaya konulmuştur.
Sabit hızda farklı bölme oranlarına göre elde edilen akım grafiklerinde, motor için bir dezavantaj olan mildeki
titreşimlerin giderildiği görülmüştür. Fakat bölme oranı arttıkça adım sinyallerinin sayısı arttığı için daha
yüksek frekanslarda adım sinyali uygulanması gerekmektedir. Bu da artan bölme oranlarında yüksek hızlara
çıkılmayı zorlaştırılmaktadır. Bu durumu yenmek için daha hızlı mikrodenetleyiciler kullanmak
gerekmektedir.
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Abstract
The aim of photogrammetry science is to create the final products that will best represent the surface and all kinds of objects on the surface.
Technological developments have brought innovations to photogrammetric data generation method and product variety. In this context, oblique
cameras, GPU and SSD units have begun to be used in photogrammetric data production. With these developments, the production of 3D city models
aiming to represent the earth in the best way has become widespread.
In this study, 3D city models are referred to the equipment used in production, production stages and data sets used in production. 3 dimensional
building models have been determined in different regions taking into consideration the conditions of building over 3D city models. Analyzes were
made between the cadastral records and the determined 3D building models. The use of 3D city models as a cadastral representation and data source
has been investigated.
As a result of the research; In terms of production and source data, the 3D city models used are specified in terms of deficiencies and points that need
to be improved and they are related to the existing cadastral data.
Keywords: Oblique air camera, Oblique photogrammetry, Photogrammetric data processing, 3D city model production,

1.

GİRİŞ
Son yıllarda tüm dünyada yaygınlaşmış olan geleneksel düşey hava görüntülerine ek olarak eş zamanlı farklı açılardan çekilmiş
hava görüntülerinden oluşan veri setleri fotogrametrik yöntemler ile yeni ürünler üretmeye imkân sağlamıştır. Üretimde kullanılan
verilerin çeşitlilikleri, kullanıcıların gereksinimlerini karşılamak amacı ile geliştirilen yazılımlar ve donanımlar sonuç ürünler eğik
resim fotogrametrisinin kullanım alanlarını her geçen gün daha da genişletmektedir. Bu gelişmeler sonucunda elde edilen 3
Boyutlu kent modelleri fotogrametrik çalışmaların öncelikli amacı olan yer yüzeyini temsil açısından önemli bir yer tutmaktadır.
Bu çalışmada 3 Boyutlu kent modellerinin üretim aşamalarına ve kadaslar veriler ile ilişkilendirilip kadastral açıdan 3 boyutlu kent
modellerinin temsil yetisi incelenmiştir.

2.

3 BOYUTLU ŞEHİR MODELİ ÜRETİM AŞAMALARI

3 Boyutlu kent modellerinin üretim süreçleri üretimde kullanılacak olan veri setine göre şekillenmektedir. Düşey, eğik hava
fotoğraflarının, yerden alımı gerçekleştirilmiş görüntülerin ve zemin oturumlarının veri seti olarak kullanıldığı 3 Boyutlu kent modeli
üretim süreçleri Şekil 1. gösterilmektedir .[2]
*

Tel.: +90-323-551 2449 mobile: +90-505-237 1294.

E-mail address: ekremayyildiz03@gmail.com (E.Ayyıldız).
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YKN Tesisi
ve Ölçümü

Bina Zemin
Oturumu
Ölçümü

Ortofoto Üretimi

Eğik ve Düşey
Hava Fotoğrafı
Alımı

Sayısal
Yükseklik Model
Üretimi

3 Boyutlu
Model
Oluşturulması

3 Boyutlu
Model Dokulu
Model
Oluşturulması

3 Boyutlu Obje
Sayısallaştırılma
sı

Yersel Bina
Yüzey Görüntü
Alımı

Şekil 1 3 Boyutlu kent modeli üretim süreçleri

2.1. Yer Kontrol Noktaları (YKN) ve Fotogrametrik Nirengi
Fotogrametrik çalışmalarda YKN doğruluğu sonuç ürünün konum doğruluğunda önemli bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda
YKN’lerin sıkılığı ve doğruluğu üretim süreçlerden bina yüzeylerinin eğik hava görüntüleriyle kaplanmasında oluşturulacak 3
Boyutlu model ile eğik görüntülerin eşleşmesini kolaylaştıracaktır.

2.2. Bina Zemin Oturumlarının Ölçümleri
Bina zemin oturumları 3 Boyutlu kent modellerinin üretiminin 3 Boyutlu obje modellemesi aşamasında ve objelere özniteliksel
bilgilerin entegre edilmesinde kullanılmaktadır. Bina zemin oturumları mevcut ise yazılımların istediği formatlara dönüştürülerek
kullanılabilmektedir. Mevcutta 3 boyutlu kent modeli üretilecek alana ait bina zemin oturumlarını gösteren haritalar yok ise
üretilmesi gerekmektedir. Bina zemin oturumlarının bulunduğu haritaların üretiminde bindirmeli olarak çekilmiş hava
görüntülerinden oluşturulan stereo görme imkânı sağlayan veriler kullanılabileceği gibi yersel metotlarla da üretilip
kullanılabilmektedir. Zemin oturumlarının üretiminde kullanılacak yöntem üretimin gerçekleştirilecek bölgenin sahip olduğu bina
yapılarına ve bitki örtüsüne diğer bir değiş ile bina zemin oturumlarının hava görüntülerinden tespit edilip edilemeyeceğine göre
belirlenmektedir.

2.3. Düşey ve Eğik Görüntü Alımı
3 boyutlu kent modellemesinde kullanılacak düşey ve eğik hava görüntülerinin alımı iki farklı uçuşta alınabileceği gibi tek bir uçuşta
da alınabilir. İki farklı uçuşta yapılan çalışmalar düşey görüntülerden istenilen kriterin eş zamanlı olarak eğik görüntülerden elde
edilmemesi durumlara tercih edilmektedir.
Hava kameraların gelişip düşey ve eğik görüntü alımlarında algılayıcıların odak uzaklığının değiştirme imkânı sağlanması düşey ve
eğik görüntülerin tek seferde istenilen YÖA sahip görüntülerin alınmasına olanak sağlamıştır. Görüntü alımlarında düşey hava
görüntülerinde bindirme oranı boyuna %80 enine % 60 olacak şekilde belirlenir. Uçuş planlamasındaki etkileyen bu oran düşey
görüntüler üzerine uygulanır ve uçuş kolonları ve görüntü alım noktaları bu şekilde hesaplanır. Görüntü alımı gerekli göründüğünde
birbirine dik kolonlar halinde de gerçekleştirilebilir.
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Şekil 2. Uçuş planı

2.4. Bina Çatı ve Çatı Detaylarının Sayısallaştırılması ve 3 Boyutlu Obje Modeli Üretimi
3 Boyutlu kent modellerini oluşturan objelerin modellenmesinde çatı detay ve çatı sınır çizgilerinden yola çıkılır. Üç boyutlu kent
modellerinde gerçekçi bir görüş sağlamak ve şehirleri oluşturan binaları en iyi şekilde temsil edilebilmesi için bina çatılarının tam ve
detaylı olarak çizilmesi gerekmektedir. Bu aşama diğer fotogrametrik verilerin üretiminde olduğu gibi vektörel veri üretimini içinde
bulundurmaktadır.
Vektörel veri üretim projelerinde olduğu gibi fotogrametrik 3 Boyutlu bina modeli üretiminde de en zaman alıcı, dolayısıyla maliyeti
arttıran işlem adımı bina modelini oluşturacak çatı detaylarının sayısallaştırılmasıdır. Bina zemin oturumlarının ve çatı kırıklarının
çizilmesi manuel bir işlemdir ve tam anlamıyla operatör desteğine ihtiyaç duymaktadır. Çatı sayısallaştırmasında deneyimli bir
fotogrametrik kıymetlendirme operatörü ortalama günde 60-80 adet binanın çatısını sayısallaştırabilir. Ancak bu sayı bina çatılarının
karmaşıklığı ve operatörün deneyimine göre değişmektedir.[3]
3 Boyutlu kent modellerini üretim aşamalarından olan 3 Boyutlu obje üretme aşaması üretimi istenilen kent modelinin üretim
sürecine, maliyetine ve detay seviyesine göre farklılıklar göstermektedir.
•

Bina Zemin Oturumu ve Çatı Kırıklarının Çizilmesi İle 3 Boyutlu Obje Modeli Üretimi:

Çatının yüzey modelinin oluşturulmasında tam anlamıyla LOD 3 yakalanabilmektedir. Bina yüzeyinde ise LOD 2 seviyesinde
kalmaktadır. Tarihsel, kültürel ve politik açıdan önemli binaların 3 Boyutlu modellemesinde tercih edilir.

Şekil 3. Bina zemin oturumu ve çatı kırıklarının çizimi

Bu modelleme biçimi Avusturya ve İsviçre’de yaygın olarak kullanılmaktadır. Almanya’da ise uzun yıllardır kent modellemesine
sahip olan belediyeler son yıllarda önemli şehir merkezlerinin 3 boyutlu modelini üretiminde bu üretim şeklini tercih etmeye
başlamıştır. Bu yöntemde bindirmeli olarak çekilen düşey hava fotoğrafları stereo ortama aktarılarak çizimler stereo ortamda
gerçekleştirilir. Üretim sürecinde nokta bulutu kullanılmaz. Oluşan modelin hassasiyeti stereo ortamdaki görüntülerin hassasiyetine
eşittir. Çiziler sonucu oluşturulan 3 boyutlu vektör veriler yazılımlar ile otomatik olarak 3 boyutlu obje modeline aktarılabilmektedir.
Bu üretim sürecinde manuel çizim ağırlıklı olduğundan günlük üretim sayısı binaların zemin ve çatı yapılarına ve operatörlerin çizim
performansına bağlı olarak değişir. Günde yaklaşık 30 ile 150 arasında 3 Boyutlu bina çizimi gerçekleştirilebilir [3].

3
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Şekil 4. Bina zemin oturumu ve çatı kırıklarının çizimi

•

Bina Çatısının Yüzeylerinin Sayısallaştırılması İle 3 Boyutlu Obje Modeli Üretimi:

Bina çatısının yüzeyler olarak sayısallaştırılması operatör desteği ile 3 Boyutlu kıymetlendirme yazılımında çatı üzerinde gerekli
noktaların sırası ile tıklayarak çatının karakteristik noktaları belirtilir. Yazılım bunları yorumlayarak çatı yüzeylerini otomatik olarak
oluşturur.

Şekil 5. Bina çatısı sayısallaştırılması

Oluşturulan yüzeyler ile yazılımın kütüphanesinde bulunan çatı geometrileri eşleştirilerek obje çatısı oluşturulur. Kıymetlendirmede
stereo hava fotoğrafları kullanılır, nokta bulutu üretilmez. Çatının ana hatlarının çıkarımı manuel, çatı modelinin oluşturulması
otomatik olduğundan yarı otomatik bir yöntemdir. Operatör günde 140 – 250 bina üretebilir. Çatı detayı olarak LOD3 seviyesinde
üretim mümkündür. Modellerdeki yanılma payı stereo hava fotoğrafları yanılma payından daha yüksektir .[3]
•

Model Tabanlı Kıymetlendirme İle 3 Boyutlu Obje Modeli Üretimi:
Yüksek bindirmeli oranına sahip görüntü alımının düşey konumlu kameradan alınan görüntülerinden üretilen nokta bulutu

kullanılır. Nokta bulutu yardımı ile çatılar tanımlanır ve modellenir. Bina zemin oturumu bu yöntemde gereklidir. Bina zemin
oturumu yok ise öncelik ile streo ortamda bina zemin oturumları oluşturulur. Bu işlem gerçekleştikten sonra 3 Boyutlu obje üretimine
geçilir. Yazılım kütüphanesinde bulunan örnek objelerden en uygun gördüğünü bina üzerine yerleştirir. Bina taban izi olmaksızın
bina modeli üreten çözümlerde mevcut, ancak bu metod sık yapılaşmanın olmadığı, arazinin çok engebeli olmadığı ve bitki
örtüsünün bina çatılarını örtmediği alanlarda tam otomatik olarak çalışır. Bu durumların haricinde bina zemin oturumu önemli bir
veri kaynağı olarak kullanılır. Kullanılan kütüphane şehirde olası tüm bina tiplerini ve şekillerini bulunduramayacağı için bina
parçaları saklar ve modellemede yazılım bu objeleri birleştirerek binaları oluşturur. Dolayısıyla parçalardan oluşan bina kütleleri
birbirleri içine girerler ve topolojik açıdan temiz değillerdir. Bu aşamada binaları temizletip düzgün geometriler elde etme
aşamasında operatör desteğinden yararlanılır. Bu metot 3 boyutlu obje modeli üretiminde kullanılan en ucuz ve en hızlı metottur.
Obje detay seviyesi LOD 2 dir.
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•

Nokta Bulutundan Yüzeyler Tanımlayarak Bina Çatı ve Modeli İle 3 Boyutlu Obje Modeli Üretimi:

Nokta bulutundan yüzeyler tanımlayarak bina çatı ve modeli üreten yazılımlar idealist bir yaklaşımla kütüphane kullanmadan sadece
nokta bulutundan ürettiği modeli kullanarak bulduğu çatı yüzeylerini birleştirerek bina çatısını tanımlar ve modeller. Akademik bir
konudur ve pratikte bu yöntemle ile üretilen modellerin neredeyse tamamı manuel bir düzenleme gerektirdiği için metot üretimde
kabul görmemektedir.

2.5. 3 Boyutlu Objelerin Yüzey İle İlişkilendirilmesi
3 boyutlu objelerin üretimi tamamlandığında oluşan objelerin zemin ile ilişkisi kurulmamıştır. Oluşturulan objelerin yükseklikleri
üretiminde girilen değerler ile belirlenmiştir. 3 Boyutlu objenin zemin ile ilişkilendirilmesi üretim metodolojisine göre çatı sınır
çizgilerinden zemine doğru bloklar indirilmesi tercih edilebildiği gibi obje yüzey modeline ait yüzey detayları var ise çatıdan
indirilen objeler bu detaylarda kırıklar yaparak zemine objenin bütün olarak ulaşması sağlanır. Zemine ile birleşen objeler sayısal
yükseklik modelleri referans alınarak kesilir ve obje modelinin zemin ile bütünleşmesi sağlanır.[4]

Şekil 6. Boyutlu objelerin yüzey ile ilişkilendirilmesi

2.6. 3 Boyutlu Bina Katı Modellerinin Eğik Görüntülerle Otomatik Kaplanması
3 boyutlu kent modellerinin obje yüzeyleri kaplanmadan sunulması mümkündür. Ancak görselliğin ön planda olduğu, kullanıcının ilk
bakışta fikir sahibi olması gerektiği durumlarda 3 boyutlu objelerin görüntüler ile kaplanması gerekmektedir.

Şekil 7. Bina yüzeylerinin giydirilmesi

Görüntülerden anlaşıldığı gibi 3 boyutlu obje çalışmasında hangi LOD seviyesini seçerseniz seçin objelerin görüntüler ile
kaplanmadığı durumlarda modeller her dâhim eksik kalmaktadır.

3 boyutlu objelerin bina yüzeylerine ait görüntülerin alımında cadde seviyesinde alınan görüntüler kullanıldığı gibi havadan alımı
gerçekleştirilen eğik görüntülerde kullanılmaktadır. Cadde seviyesinde alımlarının tercih edildiği projelerde objenin caddeye cephesi
olmayan yüzeylerinin kaplanamamaktadır. Bu durumda 3 boyutlu kent modellerinin bütünlüğü açısından istenmeyen bir durumdur.
3 boyutlu objelerin kaplanmasında havadan görüntü alımının tercih edildiği projelerde bina yüzeylerinde ayırt olmaksızın görüntü
elde edilebilmektedir. Bu çalışmalarda ise havadan görüntü alımından kaynaklanan zemine yakın bölgelerin görüntülerinin
üretilmemesi ve yapılaşmanın sık olduğu bölgelerde bina yüzeylerinin görüntülerinin yeterince alınamadığı tespit edilmiştir.
3 boyutlu objelerin kaplamak için kullanılacak görüntülerin temini için uygulanması geçerli olan yöntem ise hem cadde seviyesi hem
de havadan alımı gerçekleştirilen eğik görüntülerin kullanılmasıdır. Bu yöntem ile 3 boyutlu objelerin yüzey kaplaması tamamen
yapıla bilmektedir.
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Şekil 8.Cadde seviyesi ve hava görüntülerinin alımı

3.

3 Boyutlu Şehir Modelinin Kadastral Veriler İle İlişkilendirilmesi

Bu çalışma Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı ve Konya Büyükşehir Belediyesi Eğik Hava Fotoğrafı Alımı Ve 3 Boyutlu Kent
Modeli Oluşturulması Projesi kapsamına giren Meram ve Selçuk ilçelerine ait Kadastral Parseller üzerinde yapılmıştır.

Şekil 9. Konya Büyükşehir Belediyesi İlçeleri

Çalışma yapılan parseller belirlenirken farklı yapılaşma şartlarına sahip parseller seçilmiştir. Çalışma alanı 6 kadastral parselden
oluşmuş olup 19 tescilli binayı kapsamaktadır.19 bina 14 yapıdan oluşmaktadır ve 19 adet 3 Boyutlu obje ile temsil edilmektedir.
Çalışma alanı yapılaşma bakımından incelendiğinde alçak katılı bitişik nizamlı, alçak katlı ayrık nizamlı, yüksek katlı bitişik nizamlı,
yüksek katlı ayrık nizamlı ve 4 katlı alışveriş merkezini içerdiği gözlemlenmektedir. Çalışmada kullanılan kadastral parsel ve
parseller üzerindeki yapı nitelikleri aşağıdaki çizelgede gösterilmektedir.

Çizelge 1. Parsel ve Yapılaşma Bilgileri
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3.1 Mevcut Verilerin Düzenlenmesi
Konya kadastro il müdürlüğünden elde edilen veriler; çalışılan parsellere ait bilgilerin tutulduğu fen klasörlerinde bulunan ölçü
krokileri ve tescil beyannameleridir.

Şekil 10. Tescil Beyannamesi Örneği

Her bir parsel için elde edilen veriler parselin son kadastral işleme ilişkin evraklardır. Elde edinilen tescil beyannamesinde parseldeki
işlemden sonraki parselin durumu; parselle ve parsel üzerinde bulunan yapının köşe koordinatları, işlem öncesi ve sonrasındaki
parselin yüz ölçümü ve parsel üzerindeki yapının niteliği ile belirtilmektedir. Kadastral verilerde parsel üzerindeki yapının yüz
ölçümü belirtilmemiş olup bu bilgi köşe koordinatlarının bilgisayar ortamında sayısallaştırılıp elde edilen vektör veride alan
sorgulaması sonucunda elde edilmiştir. Ölçüm krokisi ve tescil beyannamesindeki koordinat sistemi parselde yapılan son çalışma
esnasında kadastronun referans kabul ettiği koordinat sistemindedir.
Her bir parsel ve parselinde bulunan yapının köşe koordinatları parseller için ayrı ayrı açılan CAD yazılımı yardımı ile köşe
koordinatları sayısallaştırılmış olup krokilerden yararlanılarak parseller ve yapılara ait vektörel veriler sayısal ortamda üretilmiştir.

Şekil 11 Sayısal Vektörel Veri

Farklı koordinat siteminde elde edilmiş olan parsel ve yapılara ait sayısal vektörel veriler yine il kadastro müdürlüğünden temin
edilen dönüşüm parametreleri ile öncelikle WGS84 koordinat sistemine dönüştürülmüştür.
Konya Büyükşehir Belediyesi Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğünden temin edilen veriler .kml formatında, obje kaplamada
kullanılacak görüntü grupları .jpeg formatında ve görüntü gruplarını ilişkilendirme kullanılacak olan veriler .dae formatında temin
edilmiştir. Büyükşehir belediyesinden gelen veriler, talep edilen kısım numaralarında proje kapsamında oluşturulan alt bölgeler ve bu
bölgelerde bulunan farklı sayılarda yapı içeren çalışma gruplarında her bir çalışma grubuna ait 4 farklı .kml şeklindedir. 4 farklı .kml
grubundaki veriler, Extruded ile adlandırılmış veri; objeleri Lod 1.3, Geometry ile adlandırılmış veri; objeleri Lod 2.3, Collada ile
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adlandırılmış veri; objelerin eğik görüntüler ile kaplanmış hali ve footprint ile adlandırılmış veriler objelerin zemin oturumlarını
temsil etmektedir.

Şekil 12 Extruded Verisi

Şekil 13. Geometry Verisi

Şekil 14. Collada Verisi

Şekil 15. Footprint Verisi

3.2 Mevcut Verilerin İlişkilendirilmesi
İki farklı kurumdan farklı koordinat sistemlerinde ve farklı formatta elde edinilen veriler bir birleri ile ilişkilendirebilmek amacıyla
aynı koordinat sistemine ve aynı formatlara dönüştürüldü. Kadastrodan gelen veriler doğrultusunda türetilen veriler birçok farklı
formatı bir arada çalıştırma ve dönüştürme imkânı için koordinat sistemi WGS 84 koordinat sisteminden coğrafik koordinat sistemine
dönüştürülüp .kmz formatına kaydedildi.

Şekil 16. KMZ Verisinin Kaba Hata Kontrolü

Kaba hata kontrolünde kaba bir konum hatasıyla karşılaşılmayan kadastral veriler ile Konya Büyükşehir Belediyesin den 4 farklı
katmanda alınan veriler kıyaslamak için en uygun katmanın belirlenmesi için programında ilişkilendirilmiştir. İlişkilendirmeler
sonucunda;
Kadastral kayıtlarda bulunan bina köse koordinatlarından üretilen; bina zemin oturumunun geometrisi ve bina zemin oturumunun m2
bilgilerinin 3 Boytulu Kent Modelleri ile karşılaştırılmasında 3 Boyutlu Kent Modeline ait footprint veri katmanı tercih edildi.
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Collada veri katmanında kadastral verisinin ayırt edilemediği, extruded ve footprint veri katmanlarının geometry veri katmanına göre
temsil yetisinin yetersizliğinden ve geometry veri katmanı görsellik, bütünlük ve ayırt edilebilirlik açısından üstünlüğünden tercih
edildi.
Kadastral kayıtlarda bulunan yapının nitelik bilgilerinin 3 Boyutlu kent modelleri ile karşılaştırılmasında objelerin eğik görüntüler ile
kaplanmış halini içeren ve üzerinde yapının kat adedi ve yapının türünün tespit edilebildiği collada veri katmanı tercih edildi.

3.3 Objelerin Zemin Oturumlarının Analizi
Objelerin bina zemin oturumlarını analizinde kadastrodan gelen verilerden objelere ait olan köşe koordinatları Netcad ortamında
sayısallaştırılmış olup alan sorgulanması yapılmıştır.3 Boyutlu Kent Modellerindeki zemin oturumların sorgulanması için öncelikle
coğrafik koordinat sisteminden Transverse Mercator koordinat sistemine geçilmiş olup alan sorgulamaları footprint veri katmanında
gerçekleştirildi. Alan sorgulama sonuçları Çizelge 4.3. sunulmuştur.
Çizelge 2.Objelern Zemin Oturumlarının Analizi

3.4. Yapı Niteliği Analizi
Kadastral kayıtlarda bulunan yapının nitelik bilgilerinin 3 Boyutlu Kent Modelleri ile karşılaştırılmasında objelerin eğik görüntüler
ile kaplanmış halini içeren ve üzerinde yapının kat adedi ve yapının türünün tespit edilebildiği collada veri katmanı tercih edildi.
Collada veri katmanından bina kat adedi sayımı ve bina türü çıkarımları gerçekleştirildi ve bu veriler kadastral kayıtlarda bulunan
yapı niteliğindeki bilgiler ile karşılaştırıldı Çizelge 3.
Çizelge 3. Yapı Niteliği Analizi

3.5 Yapı Detay ve Temsil Analizi
Kadastral kayıtlarda bulunan yapılara ait köşe koordinat bilgilerinin sayısallaştırılıp yapıların vektör hale getirilmesi ve geometry veri
katmanı ile Google earth programında aynı ortamda birleştirilerek, 3 Boyutlu model ve Kadastral verilerdeki objeyi temsil eden detay
nokta sayıları kıyaslandı.
Çizelge 4.Yapı Detay ve Temsil Analizi
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada 3 Boyutlu Kent Modelleri ile kadastro verileri arasındaki ilişkiler incelendi. Kadastral verilerdeki zemin oturumları ile
3B Kent Modellerindeki zemin oturumlarının karşılaştırılmasında, alçak yapı ve bitişik nizam olarak yapılanan bina envanterinde
orantısal olarak daha büyük fark tespit edilmiştir. En düşük farka sahip olan bina envanteri ise yüksek yapı ayrık nizam yapılardır. Bu
durum Bina Saçak Modellerinin üretilmesi aşamasının gerçekleştirilemeyip vektörel veriler üzerinden doğrudan obje sınırlarının
oluşturulmasından kaynaklanmaktadır. Kadastral verilerde bulunan kat adedi ve yapı cinsi sınıflarının 3 boyutlu kent modeli üzerinde
tespiti sonucunda genel olarak 1 kat farklılık görülmüştür. Bunun sebebi yol altı katların 3 boyutlu kent modelinde
belirlenememesidir. Yapıların temel karakteristik özelliklerini gösteren detaylar 3 boyutlu kent modellerinde ve kadastral verilerde
uyumlu olarak gözlenmiştir.
Çalışma sonucunda 3 boyutlu kent modellerinin kadastral veriler ile ilişkilendirilmesinde sonuçların başarılı olduğu ve geliştirilebilir
olduğu ortaya konulmuştur. Bunun dışında fotogrametrik yöntemler ile elde edilen 3 boyutlu kent modellerinin daha iyi sonuçlar
verebilmesi için bina zemin oturumu ile bina çatı sınırı arasındaki farkın modele yansıtılmasının önemli bir gereklilik olduğu tespit
edilmiştir.
Çalışmanın geneline bakıldığında 3 boyutlu kent modellerinin başta kadastral verilerin yansıtılmasında gereksek diğer haritacılık
çalışmalarında diğer fotogrametrilk yöntem ile üretilen veri göre daha üstün olduğu ve üretimin yaygınlaşarak gelişime açık olup
yetersiz kaldığı noktaların giderilebileceği belirlenmiştir. Ayrıca yol altı kat adedinin 3 boyutlu kent modellerine eklenmesinin
faydalı olacağı da öngörülmektedir.
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Abstract
The scouring of the downstream of dam is a serious danger. In order to prevent these scouring problems,
energy dissipation structures are proposed in the literature. However, in areas where soil reinforcement is
enough to prevent scouring, geosynthetic reinforcement can be a cost-effective solution. For many years,
geosynthetics have been successfully used to reinforce soil and to reduce the permanent deformation. In
recent years geocell which is a three-dimensional geosynthetic has received increasing interest due to its
confining effect on soil materials. Geocell often has a foldable and honeycomb-shaped geometry. The main
objective of the present study deals with the improvement of the prevent scouring due to the presence of
geocell at the downstream of a dam. For this reason, a series of experimental tests about scouring at the
downstream of spillway with and without geocell were carried out. Measurements were taken to determine
the value of the maximum depth of scour and the location of the maximum scour depth in the equilibrium
state. Experimental tests were carried out for 50 degrees chute angle and four different flow rates. The
results of present study were indicated that, the geocell effective at the maximum depth and location of
scour.
Keywords: Energy Dissipator, Geocell, Hydraulic Structure, Local Scour, Sandy Soil, Spillway

1. GİRİŞ
Rezervuarda depolanamayan ani taşkınlar baraj mansabına güvenle ve hızlıca iletilmelidir. Bu nedenle
dolusavaklar, oluşan taşkınların baraj mansabına güvenli bir şekilde iletilmesini sağlamak üzere inşa edilirler.
Dolusavaklar üzerindeki akımlar yüksek miktarda enerjiye sahiptir [1]. Dolusavaklarda ilerleyen suyun
enerjisinin akarsu yatağına iletilmeden önce kırılması gerekmektedir. Aksi takdirde baraj mansabında
oyulmalar ve baraj stabilitesini etkileyebilecek dinamik basınçlar oluşabilmektedir. Dolusavak üzerindeki
suyun enerjisini kırmak için farklı yapılar kullanılmaktadır. Bu yapıların genel ismi enerji kırıcı yapılar olarak
adlandırılmaktadır [2]. Enerji kırıcı yapılar ile suyun enerjisi sönümlense bile bazen doğal nehir yatağında
oyulmalar görülebilmektedir. Oyulma olayı, akış halindeki suyun enerjisiyle ortaya çıkan bir doğa olayıdır.
Oyulma nehirlerin morfolojik yapısını da değiştirmektedir. Hidrolik yapılar bu olayı çoğu zaman
hızlandırmaktadır [3].
Oyulma formu, batmışlık, kuyruk suyu derinliği, su jeti enerjisin kırılma oranı vb. gibi birçok parametreden
etkilenmektedir. Oyulma konusu büyük barajların, derivasyon yapılarının, enerji kırıcı havuzların, kapak altı
akımların, menfezlerin mansabında sıklıkla meydana gelmesinden ötürü önemli bir araştırma alanı olmuştur
[4]. Son zamanlarda köprü ayaklarının etrafında meydana gelen oyulmalar ve bu oyulmaların önlenmesi ile
ilgili çalışmalar yapılmaktadır[5][6]. Bu çalışmalar iki gruba ayrılabilir. Bunlardan birincisi oyulma derinliği
ile ilgili olan çalışmalar, ikincisi ise akış ve oyulma karakteristikleri arasındaki davranışların incelenmesidir
[7][8].
Dolusavaktan veya dipsavaktan çıkan yüksek enerjili akım akarsu tabanı ile ilk buluştuğu noktayı şiddetle
tahrip eder. Bu olaya yersel oyulma ismi verilmektedir. Bir diğer tip oyulma ise nehir tabanının büyük bir
kesimde alçalmasıdır. Bu olaya ise genel oyulma ismi verilmektedir. Taban alçalmasının tersi taban
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yükselmesidir [9].Champagne ve diğ. oyulmanın önlenmesi için yaptıkları çalışmada akıma hava girişini
sağlamışlar ve bu suretle %59 oranında oyulmanın azaldığını ifade etmişlerdir [10].
Literatür incelendiğinde, genellikle akımın enerjisi zemine ulaşmadan çeşitli yöntemlerle kırılmaya çalışılmıştır
[11][12]. Zeminin geosentetik malzemeler ile güçlendirilmesi ile akımın enerjisinin kırılması konusu literatürde
çok fazla ele alınmamıştır. Geosentetik malzemeler ayırma, filtrasyon, drenaj, güçlendirme vb. işlevlerden
birini ve bir kaçını yerine getirmesi için pek çok geoteknik uygulamasında kullanılmaktadır. Çekme dayanımı
yüksek geosentetiklerle basınç dayanımı yüksek zeminler birlikte dayanıklı ve rijit bir kompozit malzeme
oluştururlar. Bu yöntem, 1970’li yıllardan itibaren tüm dünyada, özellikle dolgu ve dayanma yapılarında yaygın
bir şekilde kullanılarak çok iyi sonuçlar alınmıştır [13]. İlk yapılan çalışmalarda, donatı malzemesi olarak metal
şerit veya çubuklar kullanılırken son yıllarda bu malzemelerin yerini geosentetik türü malzemeler almıştır.
Geosentetik ürünlerden biri olan geocell (hücresel dolgu ve sınırlama sistemleri) üç boyutlu olacak şekilde özel
polimerik alaşımlardan imal edilmiş olup genellikle bal peteği geometrisine sahiptir. En temel çalışma prensibi,
doğal zemini veya stabilize dolgu malzemesini hücresel olarak hapsederek dağılmasını önlemesidir. Üzerine
yük binen zeminlerde, erozyon kontrolünde ve eğimli alanların yeşillendirilmesinde vb. alanlarda kullanımı
son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır. Geocell sınırlandırıcı etki sağlar ve görünür kohezyonu artırır [14],
dayanımı artırır [15], esnek modülü değerini artırır [16] ve zayıf zeminlerin yük deformasyon ile gerilme
dağılışı özelliklerini önemli ölçüde iyileştirir [17].
Bu çalışma ile geosentetik malzemelerden olan geocell kullanımının oyulma üzerinde etkisi araştırılmıştır. Bu
araştırmada 50 derece eğimli bir şüt kanalından ilerleyen su düz engelsiz bir aprona bırakılmıştır. Apron
uzunluğu hidrolik sıçrama uzunluğu ile eşit seçilmiştir. Geocell ile güçlendirilmiş ve güçlendirme yapılmamış
yatak için farklı debilerde deneyler yapılmıştır. Deneylerde kullanılan geocell’in hücre derinliği 5 cm’dir.
Deney sonunda maksimum derinlikler ölçülmüştür. Sonuçlar geocell ile güçlendirilmiş zeminlerin oyulma
konusunda oyulma derinliğini ve oyulma topoğrafyasını büyük ölçüde etkilediğini göstermiştir.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Deneysel çalışmalarda sirkülasyonu sağlanmış bir akıştan yararlanılmıştır. Dolusavak boşaltım kanalını ve
mansabında nehir tabanını temsil eden içerisi kum ile dolu olan bir malzeme havuzu inşa edilmiştir. Kum
zemini üzerinde elek analizi deneyi yapılarak granülometre eğrisi oluşturulmuştur (Şekil 1). Kum zeminin dane
çapı özellikleri ise Tablo 1’de görüldüğü gibidir. Kum zeminin özgül ağırlığı da hesaplanmıştır. (G s = 2.55)
Zeminin güçlendirilmesi için kullanılan geocell ürünün özellikleri üretici firmadan (Geoplas) tedarik edilerek
Tablo 2’de verilmiştir. Deneysel çalışmalarda kullanılan geocell ürününün eni ve boyu sırasıyla 1 m ve 2 m’dir.
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Şekil 1 Kum zeminin granülometre eğrisi
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Tablo 1 Kullanılan zeminin dane çapı özellikleri

d 10 = 0.53 mm
d 50 = 2.41 mm
d 60 = 2.55 mm
d 85 = 3.35 mm
d 90 = 3.63 mm

Tablo 2 Geocell’in özellikleri

Fiziksel Özellikler

Birim

Değer
Yüksek Yoğunluklu
Polietilen

Hammadde
Polimer yoğunluğu

g/cm3

0.935-0.965

Karbon siyahı

%

2-3

Hücre derinliği

cm

5

Kalınlık

cm

0.2

Çekme Dayanımı

kN/m

20

Çekme Dayanımı-Delikli

kN/m

12

Ek Yeri Dayanımı

kN/m

12

Deneyler İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Laboratuvarı’nda
yapılmıştır. Deneyler, Şekil 2’de şematik olarak gösterilmiş deney düzeneğinde gerçekleştirilmiştir. Kanal
içerisindeki kum zeminin derinliği 40cm ve kullanılan geocell’in hücre derinliği 5cm’dir. Kanalın ve geocell’in
boyutları sırasıyla 100 cm x 200 cm ve 100 cm x 100 cm’dir. Deney 5, 10 ve 15 l/s’lik üç farklı debi ile
gerçekleştirilmiştir. Debiler bir vana yardımıyla ayarlanmış ve debimetre aracılığıyla yüksek hassasiyetle
ölçülmüştür. Pompa yardımıyla üst hazneye basılan su hazneden şüt kanalına verilmiştir. Şüt kanalı sonunda
düz engelsiz bir aprona düşen su önceden denge oyulma süreleri tespit edilmiş şekilde çalıştırılarak süre
bitiminde maksimum oyulma derinliği ölçülmüştür. Deneye başlamadan önce yatak malzemesinin apron ile
aynı seviyede olduğu ve farklı eğimlerin olmadığı su terazisi yardımıyla ölçülmüştür. Yatak malzemesinin
yoğunluğunun tüm deneyler için aynı olmasına özen gösterilmiştir.
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Üst Hazne

Geocell

Kum Zemini

Şüt Kanalı
Alt Hazne

θ
Pompa
Mansap Havuzu

Vana

Şekil 2 Deney düzeneği şematik gösterimi

Şekil 3’te geocell’in kanala, kum zeminin içine yerleştirilme aşaması görülmektedir. Öncelikle, katlanmış bir
şekilde gelen geocell açılarak kanala konulmuş ve daha sonra hücrelere kum zemin doldurulmuştur. Şekil 4’te
deney başlamadan önceki (akış sirkülasyon sağlanmadan önce) aşama görülmektedir. Zemin yüzeyinin düz
olduğu su terazisi yardımı ile kontrol edildikten sonra deney başlatılmıştır.

Şekil 3 Geocell’in kanala yerleştirilmesi

Şekil 4 Deney başlamadan önce kanalın görünümü

Çalışma kapsamında geocell ile güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş yatak için farklı debilerde deneyler
yapılarak, deney sonunda oyulma derinlikleri belirlenmiştir. Denge oyulma süreleri belirlenerek her bir deney
denge oyulma süresini tamamladıktan sonra tamamlanmıştır. Tüm deneylerde şüt kanalının açısı 50 derecedir.
Gerçekleştirilen tüm deneylerin özeti Tablo 3’de gösterilmektedir.

4
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Tablo 3 Gerçekleştirilen Deneylerin Özeti

Debi
Deney Serisi

Deney No

Geocell ile Güçlendirme Durumu
(Q, l/s)

1
Seri I

5
Güçlendirilme Yapılmamış (Unreinforced, UR)

2

Seri II

10

3

15

4

5
Güçlendirilme Yapılmış (Reinforced, RF)

5

10

6

15

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Yapılan deneysel çalışmalar ile geocell ile güçlendirilmiş ve güçlendirilmemiş kumlu zeminlerde farklı debi
değerleri için maksimum oyulma derinliğinin ve yerinin nasıl değiştiği araştırılmıştır.
Yapılan deney sonuçlarına göre, Şekil 5’te de görüldüğü üzere, debi değerlerinin artması ile maksimum oyulma
derinliği artmıştır. Ayrıca, geocell kullanımı tüm debi değerleri için maksimum oyulma derinliğini azaltmıştır.
Yüksek debi değerleri için geocell ile güçlendirmenin maksimum oyulmayı azaltması açısından daha faydalı
olduğu söylenebilir.

Maksimum Oyulma Derinliği (cm)

20
16
12
8
Güçlendirilmemiş(UR)

4

Güçlendirilmiş(RF)
0
5

10
Q (l/s)

15

Şekil 5 Maksimum oyulma derinliği değişimi

Şekil 6’da görüldüğü üzere geocell ile güçlendirilmemiş (UR) zeminlerde maksimum oyulma derinliğinin
konumları hidrolik yapılardan çok daha ilerde görülüyorken, geocell ile güçlendirilmiş (RF) zeminlerde
maksimum oyulma derinliğinin konumu baraj mansabına yaklaşmıştır.
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100
Akış Yönü
Q=15 l/s (UR)

Kanal genişliği (cm)

75

Q=10 l/s (UR)
Q=5 l/s (UR)

50

Q=15 l/s (RF)
Q=10 l/s (RF)

25

Q=5 l/s (RF)
0
0

25

50

75

100

125

150

175

200

Kanal boyu (cm)
Şekil 6 Maksimum oyulma derinliğinin konumsal değişimi

Şekil 7’de geocell ile güçlendirilmemiş kum zeminde Şekil 8’de ise geocell ile güçlendirilmiş kum zeminde
deney sonrası görünüşler verilmiştir. Şekil 7 ve Şekil 8’de görüldüğü gibi geocell kullanımı oyulma
topoğrafyasını büyük oranda değiştirmiştir.

Şekil 7 Geocell ile güçlendirme yapılmamış kum zeminde
deney sonrası görünüş

Şekil 8 Geocell ile güçlendirme yapılmış kum zeminde
deney sonrası görünüş

4. SONUÇLAR
Gerçekleştirilen bu çalışma ile geosentetik malzemelerden olan geocell kullanımının oyulma üzerinde etkisi
deneysel olarak incelenmiştir. Tüm deneylerde, 50 derece eğimli bir şüt kanalından ilerleyen su düz engelsiz
bir aprona bırakılmıştır. Geocell ile güçlendirilmiş ve güçlendirme yapılmamış yatak için farklı debilerde
deneyler yapılmıştır. Deneyler, denge oyulması süresi tamamlandığında sonlandırılmıştır. Deney sonunda
maksimum oyulma derinliği ve maksimum oyulma derinliğinin oluştuğu konum belirlenmiştir.
Yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen bulgulara göre aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
•

Debi değerlerinin artması ile maksimum oyulma derinliği artmıştır.

6
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•

Geocell kullanımı tüm debi değerleri için maksimum oyulma derinliğini azaltmıştır.

•

Yüksek debi değerlerinde geocell ile güçlendirmenin, maksimum oyulmayı azaltması açısından daha
faydalı olduğu söylenebilir.

•

Geocell ile güçlendirilmemiş zemine göre %41 oranında oyulmayı önleyebildiği gözlemlenmiştir.

5. KAYNAKLAR
[1]

R.M. Khatsuria, Spillways, in: Hydraul. Spillways Energy Dissipators, Mercel Dekker, USA, 2005:
pp. 6–50.

[2]

A.J. Peterka, Hydraulic Design of Stilling Basins and Energy Dissipators, (1984) 6–30.

[3]

G. Hoffmans, K.W. Pilarczyk, Local Scour Downstream of Hydraulic Structures, J. Hydraul. Eng.
121 (1995) 326–340. doi:10.1061/(ASCE)0733-9429(1995)121:4(326).

[4]

M.E. Emiroglu, Kıvrımlı Alüvyal Kanallara Yerleştirilen Üçgen Labirent Yan Savaklar Etrafındaki
Temiz Su Oyulması, Firat Univ. J. Eng. 24 (2012) 9–17.

[5]

M. Korkmaz, M.E. Emiroglu, Doksan Derece Kıvrım Açısında Köprü Kenar Ayağı Etrafında Oluşan
Oyulmanın İncelenmesi, Firat Univ. J. Eng. 27 (2015) 21–33.

[6]

A.M. Yanmaz, M. Apaydın, Mevcut Akarsu köprüleri A lt Yapı Elemanlarının Riprapla
Korunmasına Yönelik Değerlendirmeler, in: 2nd Syposium on Bridges and Viaducts, 2011.
doi:10.13140/2.1.2740.1922.

[7]

M.C. Tuna, M.E. Emiroglu, Scour profiles at downstream of cascades, Sci. Iran. 18 (2011) 338–347.
doi:10.1016/j.scient.2011.05.040.

[8]

B. Dargahi, Scour development downstream of a spillway, J. Hydraul. Res. 41 (2003) 417–426.
doi:10.1080/00221680309499986.

[9]

F. Şentürk, Barajların projelendirilmesinde hidrolik esaslar, DSİ Genel Müdürlüğü Yayınları,
Ankara, 1988.

[10]

T.M. Champagne, R.R. Barlock, S.R. Ghimire, M. Asce, B.D. Barkdoll, F. Asce, J.A. Gonzalezcastro, M. Asce, L. Deaton, D. Ph, Scour Reduction by Air Injection Downstream of Stilling Basins :
Optimal Configuration Determination by Experimentation, 142 (2016) 1–9.
doi:10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0001108.

[11]

Mason, John Peter, Effects of Air Entrainment on Plunge Pool Scour, J. Hydraul. Eng. 115 (1989)
385–399.

[12]

S. Canepa, W.H. Hager, Effect of Jet Air Content on Plunge Pool Scour, J. Hydraul. Eng. 129 (2003)
358–365. doi:10.1061/(ASCE)0733-9429(2003)129:5(358).

[13]

W. Steve L, Investigation of beach sand trafficability enhancement using sand-grid confinement and
membrane reinforcement concepts., 1981. doi:07377957.

[14]

R. Bathurst, R. Karpurapu, Large-Scale Triaxial Compression Testing of Geocell-Reinforced
Granular Soils, 16 (1993) 296–303. doi:10.1520/gtj10050j.

[15]

R. Gourves, P. Reiffsteck, J.F. Vignon, G. den. Hoedt, R.J. TerMaat, I.G.S.D. International
Geosynthetics Society., Study of confinement effect in geocells, in: Eur. Conf. 1st, Geosynth., A.A.
Balkema, 1996: p. 1066.

[16]

M.J. Mengelt, T.B. Edil, C.H. Benson, Reinforcement of Flexible Pavements using Geocells, USA,
2000.

[17]

B. Kazerani, G.H. Jamnejad, Polymer Grid Cell Reinforcement in Construction of Pavement
Structures, in: Geosynth. ’87 Conf., New Orleans, USA, 1987.

3596

A Scientific Look Into Gamification’s Today and Tomorrow
E. Akbulut1,*, M. Beken2
1
Department of Computer Engineering, Istanbul Gelisim University, Istanbul, Turkey
Department of Electrical and Electronic Engineering, Istanbul Beykent University, Istanbul,
Turkey

2

Abstract
In these days it’s possible to see Gamification nearly in everywhere you look. The main reason of this
situation ever since Gamification join our life it’s nearly became an obligation to use it in some sectors
such as education and marketing. The most important feature that Gamification has being competitive
oriented especially in marketing focused applications. With this feature Gamification gives companies the
ability of forcing people to use their products without being noticed. Like everything else in Technology
World Gamification evolves itself each day. This paper gives information about the use of Gamification in
today’s World and the tomorrow of gamification with some examples.
Keywords: Gamification, Marketing, Education, Future

1. INTRODUCTION
The meaning of gamification is adding games or gamelike elements to something like educational or
marketing focused so as to encourage participation[1]. This study examines gamification’s today and
predictions about future of gamification.
When the topic is the future almost everyone makes predictions according to their personal benefits or
desires. Because there is no way to predict anything with %100 accuracy no matter how strong evidence we
have. So as scientists our duty is the aproach every different idea with the same mentality. In this context this
paper is going to give coverage to some both supporting and antagonist ideas about gamification.
Even though there is negative opinions about gamifications everyone can say that gamification is way more
comon than ever today. Because of this situation its very hard to study gamification as a whole. This paper
approaches gamification under 2 main subjects; educational and marketing purposal use.

2. GAMIFICATION DESIGN
Design is the most challenging and the important part for the gamification. Gamification design makes the
almost whole difference between mediocre and successful gamified experience. Measurement of successful
gamified experience is the happiness people gain their way through to goal. Gamification always using based
on a goal. Even though there isn’t any universal consent about gamification design most of the time the
process works in 4 steps. Goal, Actions, Players, System[2].
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Fig.1. Gamification Design Steps

2.1. Goal
Before beginning gamification process goal is needed to be certain. For example in marketing sector most of
the time the goal is increasing sale amount. On the other hand when it comes to educational purpose the goal
can be increasing the success of students.

2.2. Actions
After defining goal for gamification process actions needed to be defined. It means gamification designer has
to design players way to complete process. For example in marketing sector the action could be gaining
points through buying products.

2.3. Players
Designer has to know needs of players. Because it’s impossible to add people in the process without knowing
players needs. If designer already has player information in the system then actions can be define with this
information. In case of designers doesn’t have information about the players pre-release products can be used,
for example closed beta version software, especially video games.

2.4. System
To complete design process gamification system has to be built with the all the information and experience
gained from previous steps.

3. GAMIFICATION IN EDUCATION
Gamification in Education is the one of the gamification field. The main logic in Educational Gamification is
transforming normal academic components into gaming themes. With the help of gamification success rate of
players can be increase due to increasing competition[3].
Most of the gamified education situations ends with success, the some tools of the gamified education is
already being used by experienced, good teachers without even noticed they are using gamification[4]. This
isn’t means that gamified education is useless, because gamified education gives the ability of being able to
use right tools to every teacher no matter how experienced or talented they are. Therefore equality of
opportunity in education can be increased with gamified education.

4. GAMIFICATION IN MARKETING
The most known use of gamification is the gamified marketing by almost everyone because of the social
media. On the contrary of gamified education, gamified marketing has a potential to grow exponential
because there is a limit in the educational use but there is no line to stop gamified marketing from the grow up
except limits of human interest.
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When it comes to money focused projects gamification design process has to be way more complicated and
detailed. It’s not about to selling stuff all the time in marketing gamification. With the power of social media
direct selling is not the only option in gamified marketing. So we can handle this topic under 2 sub topics;
direct and indirect gamified marketing

4.1. Direct Gamified Marketing
Direct Gamified Marketing is a method that goals support product with increasing selling rates. So to design
that kind of gamified experience players has to be directed to buy things to win game, gain points, gaining
titles and etc.
For example if we take a look at popular Turkish food ordering website “yemekepeti.com” we can see that
they are using that kind of gamified marketing method effectively. This method allows users to see who
orders what from close restaurants to their location. Players gains points for each order they do on
yemeksepeti, and with this points they start competing with others for being “reeve(muhtar)” of their
neighborhood. Others in your neighborhood can display your profile and orders from weekly point table.

4.2. Indirect Gamified Marketing
Sometimes increasing selling is not the main goal in gamified marketing. Gamification is one of the best and
efficient methods for the increasing company or product’s popularity. Indirect gamified marketing processes
can be done with many ways; posting photos with product to gain points, composing songs to win prizes or
filming a short movie for companies itself can be the gamification design for indirect gamified experience.

5. FUTURE OF GAMIFICATION
Due to all information and examples given in the previous chapters it can be predicted that gamification is
going to be a part of our life like today, but with the all changing in technology world it’s easy to say that in
the future gamification will the different than today’s gamification. Gamification technologies and designs
will be more advanced than today in the future. The main reason of that prediction is even today most of the
big tech companies are grinding to beat each other in gamification race like they do in everything else[5].
One of the strongest candidate for the being future of gamification is VR/AR technologies. Even though they
are different type of technologies they’ve counted as one because of one common feature they have. The
feature they have in common is their ability to alter reality for users. VR has bigger potential to create an
altered reality but AR is way more reachable and applicable. Therefore AR based applications growing up
each day. First strong jump of AR is made by “Pokemon GO” and then today applications like Apple’s
“Animogi” and Facebook’s AR messenger causes it.
With all this technologies implemented in Gamification it’s can be said that AI will be a part of
Gamification’s future too. Self-controlled AI supported gamification systems can be automatically help to
reach players needs and form the game according that knowledge and skill[6].
When all this features and opportunities combine with base features of gamification such as being new,
interactive and innovation-orianted, we can say that gamification’s will be a lot different than today’s
gamification in future[7].

6. CONCLUSION
With all the information collected for this paper it can be sad that gamification is very important and useful
method for marketing and education. Even though it’s hard and risky to apply gamification in situations like
ambiguous projects, it can be applied nicely most of the projects.
So it can be easily sad that gamification is a useful and essential thing in today’s education and marketing
world and it will be even bigger in the future. Only questionable and arguable case is shape of the future of
gamification.
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Abstract
Today, with increasing population and industrialization, energy has become a very big problem and it is
predicted that this problem will increase in the coming years. Different solutions have been suggested to
the energy crisis created by the introduction of smart grid structure into our lives. With Smart Grid, the
network can be monitored and controlled over the cloud. The producer and the consumer can take
necessary precautions in the networks where production and consumption are monitored. This paper
describes remote monitoring simulation of IEEE 14 bus network.
Keywords:Discrete wavelet transform,load energy monitoring, power quality, smart grid,

1.

INTRODUCTION

In the 21st century, energy is becoming a growing problem, especially in the developing countries, with
population growth and increased healing(e.g. [1]). Studies show that energy hunger will grow exponentially
in the coming years (e.g. [2]). As a solution to this problem, countries have gone to increase their energy
production using renewable energy resources, but they have not been able to provide a lasting solution to the
growing energy demand. As a result, efforts have been made to make energy consumption more efficient.
Among these studies, load-energy monitoring and load estimation are the most noticeable for reducing energy
waste (e.g. [3]).
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With the load-energy monitoring, both the producer part and the consumer part can be made more efficient. As
well as the amount of energy produced and the amount of energy consumed, the knowledge of the amount of
energy produced and consumed can lead consumers and producers to take precautions. For consumers, both
small and big consumers knowing the amount of energy they consume (TL per kWh) can use energy more and
more. It is observed that the consumptions of consumers who can follow the amount of consume energy are
decreasing(e.g.[4], [5]). On the producer side, the importance of monitoring the load with the increase in the
production efficiency of renewable energy sources is even more evident.
Renewable energy production, which can be used in certain phases of the day and year, and estimations of the
amount of energy to be produced by knowing total consumption can be made(e.g.[6]).
In this study, simulation of remote load monitoring with cloud system over IEEE 14 bus system is achieved
(Fig. 1).In Matlab Simulink environment, current, voltage, power, and other power quality issues are measured
on the network side and transferred to Mysql database environment (Fig. 2).Then the minimum description
length (MDL) data criterion (e.g.[7]) is used for the selection of wavelet function. The MDL data criterion is
applied to the simulation data from IEEE 14 bus system.

Fig. 1. IEEE 14 Bus system under Matlab Environment
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Fig. 2. The output quantities in Mysql database
2.

SYSTEM ARTICTURE

The remote load monitoring block diagram is shown in Fig.3 As it is given from the block diagram, the smart
meter measurements are sent to the database environment via the Wi-fi module.

Fig. 3. Block diagram of the proposed scheme

In the Matlab simulation, the current voltage and power information of all production and consumption points
in the 14 Bus system are measured. Measurement results arethen transferred to Mysql database for follow up
process. The required measurement points for each bus (transformer and load buses) were created and the
measurement results were placed in the Mysql database. Here, the measurement results in the database can be
monitored instantaneously. The follow-up screen is shown in the Fig.2 (only voltage and current magnitudes
of 7 bus are shown).
In the power quality monitoring, block diagram (Fig.4) is run.

Fig. 4. Block diagram of the power quality monitoring
Feature vectors are taken from 3-phase voltageand current signals using the discrete wavelet transform (DWT)
and principle component analysis(PCA).
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Local maxima and minima are computed to obtain the envelope of each signal in the decision-making unit. The
proposed PQD detection technique has the following 3 steps:
◦ Testing the algorithm for PQDs. Generation of PQ events composes of mathematical equations and
simulations.
◦ Obtaining power system voltage/current waveforms using software from theMysql databaseso as to run the
algorithm.
◦ Running the decision-making unit for the obtained feature vectors.
DISCRETE WAVELET TRANSFORM AND FEATURE EXTRACTION
The DWT is used to extract transient of the any signal. The DWT calculation can be used to obtain distinctive
features (local discontinuities) from voltage and current samples in the data window (e.g.[7]). The DWT of a
signal x is calculated by passing it through a series of ﬁlters. First, the samples are passed through a low-pass
ﬁlter with impulse response g, resulting in a convolution of the input signal and low-pass ﬁlter. It can be
represented as:
𝑦𝑦[𝑛𝑛] = (𝑥𝑥 ∗ 𝑔𝑔)[𝑛𝑛] = ∑𝑛𝑛𝑘𝑘=1 𝑥𝑥[𝑘𝑘]𝑔𝑔[𝑛𝑛 − 𝑘𝑘].

(1)

In Eq. (1), x is the normalized voltage signal. The signal is also decomposed simultaneously using a high-pass
ﬁlter with impulse response h. For multirateanalysis, the decomposition is repeated and the approximation
coeﬃcients are further decomposed with high- and low-pass ﬁlters.

Fig. 5. Classical wavelet tree.
This is represented as a binary tree with nodes representing a subspace with diﬀerent time-frequency
localizations (Fig.5).
To distinguish diﬀerent types of disturbances in power systems, it is essential to perform additional processing
of the original signals. For this purpose, the eighth-order Daubechies (db8) wavelet ﬁlter is used and the
decomposition level is set to 9 [7]. If the harmonic components in the signal are perfectly localized, then the
interpretation of the wavelet coeﬃcients is rather diﬃcult because of the Heisenberg uncertainty principle [8].
This principle implies that if the variance of a signal in the time domain f(t)is σt, the variance of the signal in
the frequency domain f(f)is σt, and||f|| = 1, then the product σtσf is at least 0.5. In the wavelet transform, there
is a natural limit to the localization of the time and frequency. Therefore, energy levels of the detail coeﬃcients
are used instead of using raw coeﬃcients after each decomposition level. The energy level of each of the detail
coeﬃcients is calculated using Eq. (2).
𝑁𝑁/2

2
𝑑𝑑1−9𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑𝑘𝑘=1 𝑑𝑑1−9

3.

(2)

DECISION MAKING UNIT

The decision-making unit utilizes a set of rules based on threshold values. The threshold values are applied to
PCA outputs taken from the DWT analysis. Because the DWT coeﬃcients are scaled to comparatively low
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sizes, the threshold value changes between 0 and 14 for PQM problems. These set values, 0→14, are determined
empirically after too many computersimulations and can easily be implemented to real-time test data if the
analyzed signal (voltage/current) is normalized to ±1. This unit produces 9 decisions: no disturbance, voltage
sag, voltage swell, ﬂicker, harmonics, transients, DC component, electromagnetic interference, and momentary
interrupt. The rules are given as follows:
1)IF number of peaks of Total > 1 and mean(pos)≠1 and mean(neg) ≠1 and mean value of (Total)
THEN ‘no disturbance’ OTHERWISE ‘disturbance detected’. If ‘no disturbance’ is determined the algorithm
runs the power frequency calculation algorithm for each period. If the power frequency is computed as 50 ±
0.1 Hz, the determination will be again as ‘no disturbance’. Otherwise, the frequency information is maintained
for postprocessing and the determination is changed as ‘frequency distortion’. The saved frequency information
gives the user period by period frequency knowledge of the analyzed signal.
2) IF max(pos) < 0.999 and max(neg) > -1 and max(xr8) > 0.02 THEN ‘voltage sag’. The value of voltage sag
is calculated as:
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

max(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)−min(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)

(3)

min(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)

3) IF max(pos) > 1 and max(neg) < -1 and max(xr8) > 0.5 THEN ‘voltage swell.’ The value of voltage swell is
calculated as in Eq. (4).
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 =

max(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)−min(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)

(4)

min(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)

4) IF Maximum number of positive peaks of Total > 2 and Maximum number of negative peaks of Total > 2
THEN ‘voltage ﬂicker.’ The size of the ﬂicker is calculated as in Eq. (5).
(max(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝)−1)

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹. 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0.5 (min(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛)−1)

(5)

5) IF max(xr7) > 0.1 and max(xr6) > 0.015 THEN ’harmonics’. The FFT approach is again used for computing
voltage/current harmonics. Up to the 11th harmonic element is computed in the FFT array. As soon as the
harmonic elements are computed, the 3-phase unbalance factor and total harmonic distortions are computed.
%𝑑𝑑 =

𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 −𝑉𝑉𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

(6)

𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

In Eq. (19), d is a 3-phase unbalance factor in percent, Vmax and Vmin are the maximumand minimumvalues
of the voltage signal, and Vrated is the rated value of the voltage signal. Eq. (7) gives the total harmonic
distortion for the voltage and current signals.
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑣𝑣 =

2
�∑11
𝑘𝑘=2 𝑉𝑉𝑘𝑘

𝑉𝑉1

and 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖 =

2
�∑11
𝑘𝑘=2 𝐼𝐼𝑘𝑘

(7)

𝐼𝐼1

In Eq. (7), V1 and I1 are the fundamental voltage and current harmonic elements,respectively, and k is the order
of the harmonics.
6) IF max(xr3) > 1.5E-3 and max(xr8) > 0.01 and max(xr9) > 0.01 THEN ‘transients’.
7) IF number of positive (pos) peaks > 3 and number of negative (neg) peaks = 0 and max(xr8) > 0.1 THEN
‘DC component’
OR
IF number of positive (pos) peaks = 0 and number of negative (neg) peaks > 3 and max(xr8) > 0.1 THEN ‘DC
component’. In the above IF-THEN statement, positive and negative DC elements are determineted. If a DC
element is detected in the analyzed signal, the FFT is used for computing its size and variation relating totime.
8) IF max(xr2) > 0.01 OR max(xr1) > 0.01 THEN ‘electromagnetic interference’.
9)IF max(Total)=0andmin(Total)≤ -0.9andmax(xr8) > 9andmax(xr9) > 14THEN ‘momentary interruption’. If
any power system disturbance is detected, the beginning of the disturbance is calculated using pos and neg
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values. The variant from 1 and –1 of the pos and neg envelopes of the signal is scanned. Thus, the beginning
of the disturbance is detected. The nextcase is used for determinating the beginning of the disturbance: IF
number of pos> 1 and mean(pos) ≠1 and mean(neg) ≠-1 and mean(top) ≠0 THEN ‘ﬁnd the variant from 1 and
–1 of the pos and neg envelopes of the signal’.
In this study, artiﬁcially generated power system signals are used for a computer simulation to power quality
calculation. Inorder to simulatethe real-timeconditions, the fundamentalsystem frequency and ﬂicker frequency
are selected randomly during the computer simulations in Matlab.Datas for simulation are taken from mysql
data environment. For power quality calculation, a transformer informations are used in calculation. The
duration of a disturbance is also selected randomly.Fig.6 shows the voltagesag example. The decision-making
unit successfully identiﬁes this condition as ‘voltage sag’. As you can see in first part ofFig.6, sin wave is
constant from 0 to 0.85 s and then it decreases 0.15 pu. In second and third parts, positive and negative part of
voltage change a period of time. This change is distribution. In the example given in Fig.6, the disturbance
starts at 0.85 s and ends at 0.965 s. The sag value is 0.15pu. Last part of Fig.6 shows total value of positive and
negative part of voltage change. The power system frequency is randomly chosen to be 49.79 Hz.The decisionmaking unit identiﬁes this condition successfully. The beginning of the disturbance is calculated to be the fourth
period.

Fig. 6. Voltage sag example
Inadditiontovoltagesag, an exampleforvoltageswell is done. As you can see in first part of Fig.7,
sin wave is constant from 0 to 0.296 s and then it increases 0.2pu. After 0.39 s, voltage decreases to 1 pu. In
the example given in Fig.7, the disturbance starts at 0.296 s and ends at 0.39 s. The swell value is 0.2pu. The
power system frequency is randomly chosen to be 50.02 Hz.As you can see in second and third parts of
Fig.7,positiveand negatif partschange 0.2 pu. Last part of Fig.7shows total value of positive and
negative part of voltage change.The decision-making unit identiﬁes this condition successfully.
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Fig. 7. Voltage swell example
4.

CONCLUSION AND COMMENTS

In this paper, not only the current voltage and the active power but also the important data such as cos reactive
power are measured in real time measurements. The measured values were transferred instantaneously to the
database environment and could be monitored in other internet environments.
The cloud system used in this paper has some advantages. These are listed as follows.
Easy access: Cloud is web-based and is des-powered by many applications and services. Depending on where
they are, smart phones, laptops, etc. Easy access to the devices is possible.
Infrastructure investments: cloud computing employs pay-per-use. Server computer resources are brought
together to serve one-to-many customers with physical and virtual resources identified according to consumer
demand. Users also do not need bottom-up development. Users can easily lease cloud resources according to
their needs. Users are able to easily lease cloud resources in line with their needs.
Reduced installation costs: By transferring users and services to the CLO, they will transfer the risks they face
in this area to specialized service providers in this area. At the very least, users will have reduced hardware and
personnel costs in the data storage area.
As a result, if the study is to be evaluated, it can be seen that there is a remote load monitor as a real application.
By knowing the quantity of production thanks to the manufacturer's database with remote load monitoring,
higher quality energy production can be achieved. In addition, network-connected manufacturers will be able
to make more economical production as long as they know how to produce it. Consumers are more careful
about saving when they consume the amount of time we consume.
5.

FUTURE WORKS

Subsequent studies for the proposed system can be used to identify consumer characteristics and provide
guidance for producers with data provided in the database. For this, consuming data taken for a certain period
of time are processed and consumers' identities are determined and the estimation methods required for the total
consumption amount are determined and the producers are informed. At this stage it is more advantageous to
use cloud computing when considering both the size of the data and the processing of the data.
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Abstract
The energy demand has recently gradually increased day by day, while generation has slightly increased.
In today's smart grid design, the usage of renewable energy resources based on power quality has
significant effect on transmission. Investigating the effects that can cause power capacity reduction and
alleviation these effects will help to ensure that energy would be consumed more efficiently and safely. To
this end, new technologies to be used in smart grids should be developed and the energy demand should
be satisfied to reach the highest quality. In this study, it was aimed to investigate the effect of different
types of loads on energy quality in micro grid construction. In these surveys real-time data has crucial
importance. Therefore, a micro grid system was designed and interconnected with IEEE 13 bus system.
The real-time consumption of Texas Austin district data had been collected and analyzed in Matlab
Simulink ®. The effects of PVs and EVs on voltage stability have been investigated. Crest factor was
calculated with simulated annealing algorithm for each bus also the results were analyzed and
interpreted.
Keywords: Energy, Transmission, Renewable, Micro grid, Quality.

.

1. INTRODUCTION
Electricity is generated in huge power plant and transmitted long distance by interconnected high voltage
transmission lines in today’s power network systems. So, this complex and wide infrastructure brings the
number of problems, such as any point of change can affect a wide area in a short time. However, the
breaking into different pieces of distributed energy can solve the problem of early intervention in case of a
possible failure and the problem of the consumer remaining non-energized. Distributed Energy Resources
(DER) provides the use of renewable energy sources which can integrate energy in to the grid at the low
voltage (LV) or medium voltage (MV) level.
So, it can be said that “Using DER will be the backbone of the future electrical energy system. [1]”
The micro grid (MG) infrastructure includes renewable sources such as wind and solar and and try to
eliminate power quality caused from DERs. When MG is used as grid-connected, it can provide the control of
load variations that cause of customers such as electric vehicle (EV). While providing the ability to control
the quality and efficiency of the power delivered to the customer by dividing the electrical grid into smaller
parts by using MG and DER structures and it also provide to interconnect more DERs into the grid. But a
*
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large amount of DER usage causes other issues in the distribution system (DS) like power quality distortions
as it was mentioned before. To solution, DERs should be placed close to load in grid or on the customer side
of meter [2]. So, thanks to its behavior, DERs have spectacular potential to improve power quality of the DS.
Power quality issues can be solved by focusing rising penetration levels of DERs and also MG systems
connected to distribution grids (DG) on LV [3]. For this reason, research of different PV connection and
calculation of power quality improvement are the purpose of work here.

2. MICROGRID DESIGN AND POWER QUALITY EQUATIONS
In this section, MG was designed that contains renewable resources and real customers to examine the effects
of the use of DERs on DG and power quality. When designing a MG, what should be considered is how to
respond to the real-time usage data of the design that runs without any problem in the simulation. For this
purpose, the attention was given to design the elements in the MG compatible with the IEEE and IEC
specifications. Linear and non-linear elements are in accordance with IEEE 519 [4] and transmission line data
in accordance with IEC 61850 Standards [5], [6]. The designed system infrastructure shown in figure 1.1 and
parts of it is examined in detail in this section.

Figure 1.1 Designed System General Infrastructure.

The system is designed to achieve best power transmission and distribution results with best power quality.
Hence, the standards were used each part of the system. In distribution part, IEEE 13 bus system has been
modified to work with MGs which is shown in Figure 1.2. The IEEE standard requires that distributed
generation sources should not take an active role in voltage regulation [4]. So, synchronous generators with
power control are used in the system.

Figure 1.2 Modified IEEE 13 Bus Distribution System
DERs have potential to reduce the overloads on the transmission lines, strengthen the power quality, make the
electric network more stable, and do not supply reactive power to the system. In cases where the synchronous
generator is used, voltage and power coefficient control mode can be used for control. For this reason,
simulations are run by holding 1 pu for voltage and 1 for power component. The following equations have
been used to reach the power quality results in the system. Computations were repeated for each bus by using
the simulated annealing algorithm in Matlab [7]. In the examination of power quality, the effect of harmonics
is one of the most important points. The harmonic distortion (HD) in the distribution system occurred with
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the result of harmonic components, especially increased by the number of used power electronic elements.
The MG is designed in our system defined as a harmonic load and connected to the network. DERs are
integrated to the system in different states and harmonic effects, THD and crest factor changes are calculated.
Total Harmonic Distortion (THD) (Voltage);

THDV

∑
=

∞
n=2

(Vn ) 2

(1)

V1

Total Harmonic Distortion (THD) (Current);

THDI

∑
=

∞
n=2

( I n )2

(2)

I1

THD Index in Load Bus;

Wn

: Weight Factor at n.th Bus

K

: Number of Load Bus

THDn

: THD Index at n.th Bus

∑
THDS =

K
n =1

(Wn .THDn )
K (Wn )

∑

(3)

n =1

After the indices of the buses in the system are calculated one by one, DER effect in these indices can be
found below;

THDSV =

THDS NO _ DER − THDS DER
THDS DER

.100

(4)

Voltage Change Index;

VADNO _ DER : Voltage amplitude of the bus before the DER.
VADDER

VADV =

: Voltage amplitude of the bus after DERs are integrated.

VADNO _ DER − VADDER
VADDER

(5)

.100

Crest factor can be used to relate the general “effectiveness” of a signal. CF is Crest Factor, (Pk) Peak is in
volts or amps and (RMS) root mean square is in volts or amps.

CF =

Pk
RMS

(6)

The system is designed in accordance with the smart grid infrastructure and supplied with distributed
generation facilities and conventional distributed energy sources. It is aimed to develop our model in future
studies to isolate the fault from the system after a possible break and try to change the communication
methods of the data carrier transmission line. The PLC communication solutions we have developed in our
previous studies is one of the communication methods, which can be used with MG [8], [9]. In this study, it is
aimed to prevent the customers from being non-energized by using DER.
In the designed MG system, 10 real houses are integrated that provide real time measured data which was
obtained from Pecan Street Project. It was noted that the houses have the same behaviors such as total square
foot and the number of electric devices they had, also the use of same model electric vehicles (EV). Each
house is Single-Family Home in the same region, Austin, Texas.
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This study aims to reach how DER can affect the power quality in EV consumption. So, measured data is
used for the calculations in power quality. The system is designed in Matlab, 10 real houses are connected as
a load of MG and the power quality effects will be examined when DER is added. The designed MG scheme
can be seen in Figure 1.3.

Figure 1.3 MG system with number of 10 real-time houses.

Harmonics must be limited to specific standards when problems which occurred by the results of HD in the
distribution grid can be eliminated. Table I shows the THD limits in IEEE 519 standards. It is extremely
necessary to limit the THDs to the standards in terms of reducing the additional losses which harmonics
create in the system when using the elements in the system at full capacity [7].
Table I. Voltage Distortion Limits For Harmonics [4].

Bus Voltage

Individual V b (%)

THDV(%)

V<69kV

3.0

5.0

69≤V≤161kV

1.5

2.5

V≥161kV

1.0

1.5

In order to operate the MG system and to be able to calculate the power quality, the EV total consumption
data, which were obtained from the houses, have been examined. However, the point to be noted is that the
real data needs to be examined for 24 HOURS, because it is seen in figure 1.4 that the use of EVs differs over
different times [10].

Figure 1.4 Time setting for EV charge profiles of different users during a day.

In order to use in power quality calculations and to avoid errors in real-time simulations, it was first reviewed
monthly to find the highest load demand at the end of the transmission. Electrical daily demands researched
for this work consist of real measured data from the huge Electrical Reliability Council of Texas (ERCOT) in
Pecan Street Project database. Figure 1.5 shows measured data collected for 10 houses from a cluster of
single-family households located in north Texas during a year between May 2016 and May 2017.
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When we wanted to examine the data for a year, a memory deficiency problem is occurred in Matlab.
Because there is a huge memory request to process the hourly data per year. For this reason, one year data
was analyzed and a time period of 10 days was selected in the month of September, during which the EV
charge is heaviest. Figure 1.6 shows the EV usage statistics of 10 houses in a month on the illustrated chart.

Figure 1.5 Power consumption measured data for chosen 10 houses during a year.

Figure 1.6 Power consumption measured data for September 2016.
In this way, the purpose of classifying data is to remove consumer profiles to avoid time loss and unnecessary
computation, while at the same time the Matlab limits the calculation of very large data such as many
software to protect data accumulation and system crashes during computation. Table 1.2 and Table 1.3 are
given the load and transmission line data which were used in the system.
Table II. Load and Transmission Data [11].

Line Segment Data

Spot Load Data
Node

Node B

Length(ft.) Config.

kVAr 632

645

500

603

90

632

633

500

602

0

0

633

634

0

XFM-1

132

0

0

645

646

300

603

0

0

0

0

650

632

2000

601

220

385

220

385

220

684

652

800

607

485

190

68

60

290

212

632

671

2000

601

D-I

0

0

0

0

170

151

671

684

300

604

Y-I

0

0

0

0

170

80

671

680

1000

601

Load

Ph-1

Ph-1

Ph-2

Ph-2

Ph-3

Ph-3

Model

kW

kVAr

kW

kVAr

kW

634

Y-PQ

160

110

120

90

120

645

Y-PQ

0

0

170

125

646

D-Z

0

0

230

652

Y-Z

128

86

671

D-PQ

385

675

Y-PQ

692
611
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TOTAL

1158

606

973

627

1135

753

671

692

0

Switch

684

611

300

605

692

675

500

606

Table III. TRANSFORMER DATA [11].
kVA

kV-high

Substation: 5,000 115 - D
XFM -1

500

kV-low

R-% X-%

4.16 Gr. Y

1

4.16 – Gr.W 0.48 – Gr.W 1.1

8
2

The MG system is interconnected with the IEEE 13 bus system limited with the standards and power quality
indices and crest factor are calculated for each bus in the Matlab. Then power quality calculations were
analyzed for all cases to analyze the effects on PV integration and results in 3 different situations.

3. RESULTS AND DISCUSSION
In this study, three different scenarios were considered and the situation of the system was evaluated under
these conditions.
Base
There is no DER connected to the house.
Case 1
The system is supplied with one synchronous generator and 250kW number of 10 PV units connected to
houses. The short distances between the houses were neglected. In this case, it is assumed that a PV power of
2.5 MW connected to the 634 bus. Simulations are run for 24 hours because the usage data of the consumers
in the grid, that is the houses, are real-time.
Case 2
The system is supplied with one synchronous generator and 5 pieces PV that each power of 0.5 MW
distributed from 634, 645, 675, 680, 684 buses. Simulations are run for 24 hours because the usage data of the
consumers in the network, that is the houses, are real-time.
Case 3
The system is supplied by one synchronous generator and one 3 MW of PV connected to a 675 bus which is
farther from the entrance bus of the house.
DERs are generally assumed to be around 25 or 30 percent of the system load, and given that our system has
10552 MW of active power, the distributed energy required to be connected is selected as 2.5-3 MW.
The values of the effect of THD and CF on the work done for different situations are shown in Table IV. and
these values are calculated using Equation (1). Table 3 also shows the percentages of the reduction of THD in
the system after DER connections.
It has been shown that the best performance of the simulation results is obtained by placing the DERs next to
non-linear load bus. At the same time, increasing the power of distributed production resources led to an
improvement in both the system's voltage and power quality indices.
When the DERs are placed near the non-linear load in the system, the maximum decrease is achieved. But,
when distributed the same power is distributed by dividing and separated into 5 different buses, the harmonic
voltage distortions also decrease.
But, when increasing the power of singular DER and it is connected close to the micro grid, Harmonic
reductions have been observed in the system, but in this case our values cannot reach the desired standard
range.
CF behavior has the same characteristics as THD. The best results are achieved when it is approached to 1.4.
For three cases, the THD and CF values are shown in Table IV. Also it is shown graphically in Figure 1.7 and
1.8.
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Table IV. THD for the each bus for different situations and THD change percentages relative to base, and CF results.

Bus

THD (%) (Voltage)

THD (%) (Voltage Fluctuation Index for

CF (V)

each Bus)
Base

Case1

Case2

Case3

Case1

Case2

Case3

Base

Case1

Case2

Case3

B1

2,49

1,48

1,86

1,88

44,25331232

21,78564263

14,45685526

3,741

2,449

2,851

2,923

B2

2,45

1,46

1,83

1,85

44,96247844

22,22154558

14,54758651

3,738

2,445

2,845

2,912

B3

2,42

1,49

1,85

1,91

44,78859658

22,12564856

14,54215487

3,733

2,45

2,852

2,928

B4

7,79

4,51

6,49

7,31

49,35463378

17,58469764

8,356245865

5,934

1,778

2,265

5,654

B5

0,26

0,19

0,22

0,23

47,75548565

21,84576582

13,78547856

1,958

1,921

1,935

1,946

B6

2,42

1,49

1,85

1,9

44,78859658

22,12564856

14,54215487

3,733

2,451

2,852

2,927

B7

0,28

0,25

0,26

0,13

39,52535172

27,2546858

13,55478546

1,965

1,935

1,937

1,845

B8

2,42

1,43

1,74

1,92

44,98113208

28,88679245

14,45658456

3,731

2,424

2,84

2,929

B9

2,42

1,49

1,85

1,89

44,78859658

22,12564856

14,54215487

3,733

2,451

2,852

2,927

B10

2,45

1,45

1,65

1,88

41,86046512

27,44186047

14,13721409

3,739

2,441

2,841

2,925

B11

2,42

1,47

1,83

1,92

44,88845265

22,22053558

14,56546214

3,732

2,448

2,845

2,921

B12

2,47

1,46

1,88

1,9

44,77859658

32,94562145

14,65482563

3,74

2,445

2,843

2,92

B13

2,42

1,43

1,83

1,78

44,65248568

27,12547843

14,57924528

3,73

2,424

2,842

2,908

* Values shown in red are outside the IEEE limits.
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Figure 1.7 Voltage (THD) (%) of the 13 bus system for different situations.

Figure 1.8 Crest Factor results of 13 bus system for different situations.

4. CONCLUSION
In this study, the effects of the DERs on the voltage harmonics, power quality indices of MG system with the
EV, and whose parameters are changed such as power, system position, singularity or spreading are
investigated. Also the harmonics reduction on LV networks reduced are aimed. The study was conducted on
an IEEE 13 bus distribution system. As it can be concluded from analyzes; A general improvement in the
tension profile was observed in the presence of DER. If DERs are connected to non-linear load bars, then the
harmonics reduction rate will be higher. The presence of DER reduces the harmonics in the bus voltages and
increases the voltage harmonics of the lines close to the MG. In this case, it is more advantageous to use a
single system of DERs in the system. The increase in the power of the DERs will further reduce the bus
voltage harmonics.
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Abstract
Railway buildings have also original characters as much as the vehicles used for railway transportation.
Steamy locomotives and station buildings clearly shows the evolution of railways besides reflecting their
history. The bases of railway transportation in Turkey were taken during the Ottoman Empire period and
the construction of a significant part of the existing lines was completed in this period. After the
declaration of the Republic, with building new lines, railway lines were enlarged. Railway transportation
has a long history and it still serves efficiently with its existing infrastructure and superstructure
facilities. Besides, the technologies used in newly built lines clearly show the development of railway
transportation. Progress in railway technology is evolving in line with infrastructure facilities. In
addition, station buildings serving railway transport are being built with modern architecture as a result
of this development. From the use of steam locomotives to the use of modern high-speed train
technologies, Substantial progress has also been made in the construction techniques and materials of the
infrastructure facilities. The railways in Turkey, which combine the technologies used in the past with
modern technologies; It constitutes an important railway heritage with its structures such as
infrastructure facilities, station buildings, tunnels and bridges. In this study, railway infrastructure
facilities, station buildings and structures as well as the historical development of railway vehicles, which
are part of the industrialization process, have been examined and documented.
Keywords: Railway architecture, Railway transportation, Transportation buildings, Infrastructure
facilities.

1. GİRİŞ
Demiryolu taşımacılığı için kullanılan taşıtlar kadar demiryolu yapıları da özgün karakter sergilemektedir.
Buharlı lokomotifler ve istasyon yapıları demiryollarının tarihini yansıtmakla birlikte geçirdiği evrimi de
açıkça göstermektedir. Türkiye’deki demiryolu ulaşımının temelleri Osmanlı İmparatorluğu döneminde
atılmış olup, mevcut hatların önemli bir kısmının yapımı da bu dönemde tamamlanmıştır. Cumhuriyetin
ilanından sonra ise inşa edilen yeni hatlar ile demiryolu ağı genişletilmiştir. Köklü bir tarihe sahip olan
demiryolu ulaşımı mevcut altyapı ve üstyapı tesisleri ile günümüzde de etkin bir şekilde hizmet vermektedir.
Bunun yanında yeni inşa edilen hatlarda kullanılan teknolojiler demiryolu ulaşımındaki gelişimi açık bir
şekilde ortaya koymaktadır. Demiryolu taşıt teknolojilerindeki ilerlemeler altyapı tesisleri ile paralel olarak
gelişim göstermektedir. Ayrıca demiryolu taşımacılığına hizmet eden istasyon yapıları da bu gelişimin
neticesi olarak modern bir mimari ile inşa edilmektedir. Buharlı lokomotiflerin kullanımından günümüzdeki
yüksek hızlı tren teknolojilerinin kullanımına kadar gelişim gösteren çizgide; altyapı tesislerinin yapım
tekniği ve malzemelerinde de önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Geçmişte kullanılan teknolojiler ile modern
teknolojileri bir arada barındıran Türkiye’deki demiryolları; altyapı tesisleri, istasyon yapıları, tünel ve köprü
gibi sanat yapıları ile önemli bir demiryolu mirasını oluşturmaktadır. Bu çalışmada endüstrileşme sürecinin
bir parçası olan demiryollarının altyapı tesisleri, istasyon yapıları ve sanat yapıları ile demiryolu taşıtlarının
tarihsel gelişimi incelenerek belgelenmiştir.
*
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2. DEMİRYOLU MİMARİSİ
Demiryolu ulaşımı yolcu ve yük taşımacılığı olmak üzere başlıca iki amaca hizmet etmektedir. Bu doğrultuda
oluşturulan istasyon alanlarında gar binaları, ambarlar, lojmanlar, su depoları, tamir ve bakım atölyeleri gibi
yapılar inşa edilmiştir. Demiryolu ulaşımı için kullanılan taşıtların sadece raylar üzerinde hareket edebilmesi
nedeniyle gar binaları, ambarlar ve atölyeler demiryolunun hemen yanında inşa edilmiştir. Özellikle gar
binaları demiryolunun konumuna göre form kazanmıştır. Atölye, depo gibi yapılar ise demiryolu taşıtlarının
ölçülerine bağlı olarak tasarlanmış ve boyutlandırılmıştır. Diğer demiryolu yapıları da cephe tasarımı ve
yapım tekniği açılarından bu yapılar ile uyum içerisinde inşa edilmiştir. Böylece demiryolu etrafında inşa
edilen yapılar özgün bir mimarinin doğmasına neden olmuştur. Demiryolu yapıları yüklendikleri
fonksiyonlara bağlı olarak plan organizasyonu, cephe ve kütle çözümleri ile ulaşım yapıları içerisinde farklı
bir amaca hizmet eden, yeni bir tür yapılar grubunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca tasarım, yapım
tekniği ve malzeme kullanımları açılarından da mimarinin gelişimine katkı sağlamıştır.

2.1. Türkiye’deki Demiryolu Mimarisinin Gelişimi
Türkiye’deki demiryolu hatlarının önemli bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen hatlardır.
Bu hatların yapımını yabancı şirketler üstlenmiş, dolayısıyla hatlar üzerinde inşa edilen yapıların inşasını da
bu şirketler gerçekleştirmiştir. Bunun bir sonucu olarak farklı hat güzergahlarında inşa edilen yapılar farklı
mimari üslup özelliklerini yansıtmaktadır. Bununla birlikte aynı hat üzerindeki farklı istasyon noktalarında
genel olarak tip projelerin uygulanmasıyla yapılar arasında üslup bütünlüğü sağlanmıştır. İstasyonunun
konumuna ve yoğunluğuna göre farklı büyüklüklerde inşa edilen gar binaları genel olarak uzun kenarı
demiryolu hattına paralel olacak şekilde dikdörtgen formda planlanmıştır. U formlu Haydarpaşa Garı ile
demiryolu hattına dik doğrultuda dikdörtgen formda planlanmış Basmane Garı farklı tipte inşa edilen gar
binalarındandır (Şekil 1). Yoğunluğu az olan ara istasyon konumundaki noktalarda inşa edilen gar binaları
nispeten küçük boyutlu ve uzun kenarı demiryolu hattına paralel dikdörtgen formda planlanmıştır (Şekil 2).

(b)

(a)

(d)

(c)

Şekil 1. Haydarpaşa Tren Garı (a), Sirkeci Tren Garı (b), Basmane Tren Garı (c) ve Edirne Karaağaç Tren Garı (d)

(a)

(b)

Şekil 2. Kayseri Tren Garı (a) ve Balıkesir Tren Garı (b)

Demiryolu mimarisinin Türkiye’deki ilk örnekleri Alsancak ve Basmane İstasyonlarıdır. Bu hatlarda
kullanılan yolcu binaları İngiliz örneklerini temel almıştır. Bu istasyonlarda İngiltere’deki yolcu binalarında
kullanılan peronların üstünü örten geniş açıklıklı çatı örtüleri kullanılmıştır, ancak bunlar mütevazı
örneklerdir. Demiryolu mimarisinin Avrupa ve Amerika’daki örnekleri, mimari öğeleri ve büyüklükleri ile
Türkiye’deki örneklerinden belirgin bir biçimde farklılık göstermektedir. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu’nun
yapımına önem verdiği belirli merkezlerdeki gar binaları ile hattı inşa eden yabancı şirketlerin ulusal
mimarisini en iyi şekilde yansıtma imkânını bulduğu noktalardaki gar binaları gerek mimari üsluplarıyla
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gerekse biçim ve boyutlarıyla farklı özellikler sergilemektedir. Fransızların inşa ettikleri hatlarda tip projeler
kullanılmıştır. Almanların inşa ettikleri hatlardaki yapılar, ekonomik endişeler yüzünden dar bütçe ile
gerçekleştirilmiştir. Almanların inşa ettiği Anadolu Demiryolu hattında tip projeler uygulanmıştır. Daha
sonraki yıllarda I. Ulusal Mimarlık Dönemi’nde Edirne ve Bandırma İstasyonu gibi belli bir dönemin
temsilcisi olan yapılar inşa edilmiştir. Hatta bu dönemde yabancıların inşa ettiği Yenice, Adana, Ceyhan gibi
istasyonlarda bu etkileri görmek mümkündür. Cumhuriyet döneminde inşa edilen demiryolu yapıları I. Ulusal
Mimarlık Akımı’nın etkilerini taşımaktadır. Ancak 1926’dan sonra bu akımın, Cumhuriyet ideolojisini tam
yansıtmaması dolayısıyla, Modern Mimari Akım çerçevesinde yapılar tasarlanmaya başlamıştır. Sivas,
Malatya, Diyarbakır istasyonları modernist yapılardır [1-3]. 1937 yılında yapımı tamamlanan Ankara Garı da
modern mimarinin Türkiye’deki önemli örneklerindendir.
1940’lardan sonra modern mimarinin etkileri azalmaya ve II. Ulusal Mimarlık Akımı’nın etkisinde yapılar
tasarlanmaya başlamıştır. Eskişehir İstasyonu bu dönemde tasarlanmış, 1955 yılında hizmete girmiştir [3].
Betonarme malzeme ile inşa edilen Ankara, Eskişehir ve Edirne Gar binaları yapım tekniği ve malzeme
kullanımları ile diğer yapılardan ayrılmaktadır (Şekil 3). Alsancak, Basmane, Haydarpaşa, Sirkeci, Edirne
Karaağaç Tren Garları ise kagir malzeme ile inşa edilen yapılar olarak mimarilerinin yanında bu yönleriyle de
demiryolu mimarisinin gelişimini yansıtmaktadır. Günümüzde inşa edilen gar binalarında ise taşıyıcı sistem
malzemesi olarak çelik ve betonarme malzeme, yapım yöntemi olarak da konvansiyonel, gelişmiş ve
prefabrik sistemler bir arada kullanılmaktadır. Böylece daha geniş açıklıkların örtülmesi sağlanırken çelik ve
cam malzemenin bir arada kullanılması ile de şeffaf yüzeyler arttırılarak yapıların doğal ışık kaynaklarından
en yüksek düzeyde yararlanması mümkün olabilmektedir. Her ne kadar demiryolu yapıları çelik ve cam
malzemelerin ilk kullanıldığı yapılar olarak mimarinin gelişimine katkı sağlamış olsalar da çelik ve camın
yapılardaki kullanımı sınırlı düzeyde kalmıştır. Günümüz yapılarında ise bu iki malzemenin kullanımı ile
tasarımdaki sınırlar kaldırılarak modern garların inşası olanaklı hale gelmiştir. Ankara Yüksek Hızlı Tren
Garı Türkiye’de inşa edilen bu özellikteki ilk gar olması yönüyle önemli bir yere sahiptir. Gar binası sadece
bir ulaşım yapısı olarak tasarlanmamış aynı zamanda içerisinde otel, kafeterya, mağaza birimlerinin yer aldığı
çok işlevli bir yapı olarak planlanmıştır. Böylece yapının şehir yaşamına dahil edilerek yeni bir odak noktası
olması hedeflenmiştir.

(a)

(b)
Şekil 3. Ankara Tren Garı (a) ve Edirne Tren Garı (b)

Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Türkiye’de inşa edilen diğer gar binaları ile karşılaştırıldığında birçok yönden
ilklerin gerçekleştirildiği bir demiryolu yapısı olarak önem kazanmaktadır. Demiryolu hattı üzerine inşa
edilen ve yolcu peronlarının yapının bilet gişelerinin yer aldığı 1. katın altında tasarlanan peron katında yer
aldığı, Avrupa’daki örneklerinde olduğu gibi içerisine trenlerin girebildiği, böylece yolcuların trene yapı
içerisinden ulaşımının sağlandığı ilk gar olması yönüyle de önem arz etmektedir. Simetrik bir plan anlayışı ile
tasarlanan garın içerisine 6 farklı demiryolu hattı girmekte, bu hatlara 3 farklı peron ile erişim
sağlanmaktadır. Hızlı tren formundan da esintilerin bulunduğu yapı boyunca devam eden demiryolu hatları
garın içerisinde oluşturulan peron katından geçirilerek kesintisiz bir ulaşım gerçekleştirilebilmektedir (Şekil
4-5). Benzer şekilde demiryolu hattı üzerinde inşa edilen Bilecik ve Bozüyük gar binaları da kesintisiz
ulaşıma olanak tanımaktadır. Ayrıca demiryolu hattı üzerindeki ölü alanın değerlendirilmesi ile demiryolu
yapılarının arazideki oturum alanı azaltılabilmiştir.

Şekil 4. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı
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Şekil 5. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı Giriş Holü ve Peronların Üzerindeki Işıklık

Demiryolu hatlarının iki yanına inşa edilen bloklar ve bunları demiryolu hattı üzerinde birleştiren köprü
biçimindeki bloktan oluşan Bilecik ve Bozüyük Yüksek Hızlı Tren Garları küçük ölçekli yapılar olsalar da
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garında olduğu gibi çağdaş formları, yapım teknikleri ve malzemeleri ile modern
mimariyle inşa edilen garlar olarak öne çıkmaktadır. Taşıyıcı sistem malzemesi olarak çeliğin yoğun bir
şekilde kullanılmasıyla büyük açıklıklar geçilebilmiş, ara istasyon niteliğindeki bu tip garların hat üzerinde
tasarlanmasıyla hemzemin geçitlere gerek kalmadan metro istasyonlarında olduğu gibi yolcuların güvenli ve
hızlı bir şekilde peronlara erişimi sağlanmıştır (Şekil 6). Demiryolu hattı üzerinde köprü oluşturacak şekilde
inşa edilen Göztepe’deki Tarihi İstasyon Binası, bu yönüyle Bilecik ve Bozüyük Hızlı Tren Garlarının
Türkiye’deki ilk örneği olarak nitelendirilebilir (Şekil 7a). Şehir içi raylı sistem ağının kesişim noktalarında
inşa edilen istasyon yapıları farklı metro hatlarının bağlantısını sağlayarak yeni bir işlevi karşılayacak
nitelikte tasarlanmaktadır. Bu yönüyle gar binalarından farklı bir amaca hizmet eden metro istasyonları yeni
bir yapı tipi olarak ortaya çıkmıştır (Şekil 7b,c).

(a)

(b)

Şekil 6. Bilecik Yüksek Hızlı Tren Garı (a) ve Bozüyük Yüksek Hızlı Tren Garı (b) [4]

(a)

(b)

(c)

Şekil 7. Göztepe İstasyonu Yolcu Binası (a) [5] ve Marmaray Yenikapı İstasyonu (b,c) [6-7]

Yüksek hızlı tren ağı genişletildikçe günümüz kullanıcı ihtiyaçlarının farklılaşması, istasyon yoğunluğunun
artması gibi nedenlerle mevcut gar binaları yetersiz hale gelmeye başlamıştır. Dolayısıyla yeni gar binalarının
yapımı zorunlu hale gelmiştir. Türkiye’de yüksek hızlı tren hattının geçtiği bölgelerdeki istasyonlar için çok
sayıda yeni gar projesi hazırlanmış olup, bir kısmının inşasına başlanmıştır. Fütüristik mimari ve ileri
teknoloji anlayışıyla tasarlanan bu projeler hızlı tren konseptine uygun olarak biçim kazanmıştır. Şehirlerin
gelişen siluetine katkı yapacak olan simgesel nitelikteki bu gar binaları aynı zamanda şehir yerleşimine de
yön vererek yeni çekim merkezleri oluşturacaktır.

2.2. Yardımcı Hizmet Binaları
İstasyon alanlarında gar binalarının dışında çalışanların konaklaması amacıyla lojmanlar, yatakhaneler,
demiryolu taşıtlarının bakım-onarımlarının yapıldığı atölyeler, yük taşımacılığı için kullanılan ambarlar,
buharlı lokomotiflere su verilmesi için inşa edilen su depoları, karakollar, postaneler ve çeşitli amaçlarla
kullanılan barakalar inşa edilmiştir (Şekil 8). Günümüzde ise ihtiyaç duyulan çoğu birime gar kompleksi
içerisinde çözüm getirilerek istasyon alanları etkin bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Demiryolu
taşıtlarının teknolojisinin gelişmesine bağlı olarak bakım-onarım periyotları uzarken, belirli istasyonlarda bu
amaçla bakım merkezleri oluşturulmaktadır. Benzer şekilde mal ambarlarının yerini de belirli noktalarda inşa
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edilen lojistik merkezleri almaktadır. Endüstri yapısı olarak tasarlanan bu yapılar işlevselliğin ön plana çıktığı
modern form ile inşa edilmektedir (Şekil 9).

(a)

(b)

(c)

Şekil 8. Su Deposu (a), Vagon Bakım-Onarım Atölyesi (b) ve Mal Ambarı (c)

(a)

(b)

Şekil 9. Balıkesir Gökköy Lojistik Merkezi (a) [4] ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Bakım Kompleksi (b) [8]

3. DEMİRYOLU SANAT YAPILARI, ALTYAPI TESİSLERİ VE TAŞITLARI
Raylı sistemler şehirlerarası tren hatlarının yanında, şehir içi ulaşımda önemli bir yere sahip olan banliyö,
metro, tramvay, füniküler ve havaray hatlarını kapsamaktadır. Türkiye’de son zamanlarda gündeme gelen
havaray özellikle İstanbul gibi yoğun nüfusa sahip şehirler için önemli bir ulaşım aracıdır. Artan nüfusun
ulaşımını güvenli ve hızlı bir şekilde karşılayabilecek en etkili ulaşım sistemi demiryolu olmakla birlikte
yatırım maliyetlerinin yüksek olması yapımını zorlaştırmaktadır. Demiryolu ulaşımı için çok sayıda sanat
yapısına ve altyapı tesisine gereksinim duyulmaktadır. Benzer şekilde demiryolu taşıtları da kullanıldığı
hattın özelliğine göre çeşitlilik göstermektedir. Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak gelişen yapım ve taşıt
teknolojisi ile birlikte geçmişte kullanılan demiryolu teknolojisini de yansıtan Türkiye’deki raylı sistemler
önemli bir demiryolu mirasını bünyesinde bulundurmaktadır.

3.1. Demiryolu Sanat Yapıları
Demiryolu hattının geçtiği güzergahtaki arazinin topoğrafik durumuna göre tüneller, köprüler ve viyadükler
inşa edilmektedir. İlk yapılan tünel ve köprüler ile genel olarak kısa mesafeler geçilebilirken çoğunlukla
engelleri aşabilmek için tünel veya köprü yapmak yerine engelin etrafından dolaşılmış, bazı hallerde ise hat
güzergahı değiştirilmiştir. Bunun sonucunda ise kat edilen mesafeler artarken, hız limitlerinin azalmasına
bağlı olarak ulaşım süreleri artmıştır. Günümüzde ise yüksek hızlara ulaşabilmek amacıyla hat güzergahının
olabildiğince düz olması için uzun tünel ve viyadükler inşa edilmektedir. İlk tünellerin inşasında taş veya
tuğla malzemeler kullanılırken, günümüz tünellerinin yapımında betonarme malzeme kullanılmaktadır.
Benzer şekilde ilk demiryolu köprülerinin inşa malzemeleri de taş, tuğla ve çelik olarak günümüz betonarme
köprü ve viyadüklerinden ayrılmaktadır. Bunun yanında kullanımı sınırlı olsa da geçmişte inşa edilen
köprülerin yapımında ahşap malzeme de kullanılmıştır. Çelik kafes sistemli köprüler yapım kolaylığı ve
sağlamlığı nedeniyle sıklıkla inşa edilirken günümüzde betonarme ayaklı, çelik kirişli köprülerin inşası
yaygınlaşmıştır. Yapım yöntemlerinin sınırlı olması nedeniyle ilk inşa edilen tünel ve köprüler bir demiryolu
hattının geçişine olanak tanırken, günümüzde inşa edilen tünel ve köprüler geliş ve gidiş ayrı olmak üzere iki
hattın geçişini sağlayacak genişlikte tasarlanmaktadır (Şekil 10-11).

(a)

(c)

(b)

(d)

Şekil 10. Adana-Pozantı Demiryolu Hattı Üzerindeki Tarihi Bir Tünel (a), Kartaltepe Yüksek Hızlı Tren Tüneli (b), Tarihi
Varda Köprüsü (c), Edirne Tunca Nehri Üzerindeki Çelik Kafes Kirişli Tarihi Köprü (d) [9-11]
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(a)

(b)

Şekil 11. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı Üzerindeki Bir Viyadük (a) [4] ve Haliç Metro Köprüsü (b)

Demiryolu hattının geçtiği güzergah üzerinde ilk zamanlarda kagir malzemeli tonoz biçimli olarak inşa edilen
menfezler, bazı hallerde ise kagir ayaklı ve çelik kirişli olarak yapılmıştır. Sonraki dönemlerde yerinde
dökme betonarme malzemeli olarak inşa edilen menfezler, günümüzde ise genellikle betonarme prefabrik
kutu kesitli veya çelik boru şeklinde uygulanmaktadır.

3.2. Metro, Tramvay ve Füniküler Hatları ile Demiryolu Taşıtlarının Gelişimi
Türkiye’de şehir içi demiryolu ulaşımının ilk örnekleri İstanbul’da inşa edilen Karakköy-Tünel Hattı ile
Karaköy-Ortaköy Elektrikli Tramvay Hattı’dır. Bununla birlikte İstanbul’daki tramvay ulaşımının tarihi atlı
tramvayların işlediği dönem olarak ele alındığında daha eskidir. Taksim-Tünel Semtleri arasında sonraki
dönemde İstiklal Caddesi’nin yayalaştırılması yönündeki çalışmalar sırasında sembolik olarak nostaljik bir
tramvay hattı inşa edilmiştir [12]. Bu hat üzerinde işleyen tramvaylar için hizmet dışı kalan hatlardaki taşıtlar
restore edilmiş, böylece dönemin ulaşım teknolojisinin yaşatılabilmesi sağlanmıştır. Taksim-Kabataş arasında
inşa edilen füniküler hattı ve Türkiye’deki diğer tramvay ve metro hatları günümüz ulaşım teknolojisinin
gelişimini göstermektedir. İki kıtayı deniz altından geçen demiryolu hattı ile birleştiren Marmaray ise
Türkiye’deki raylı sistemlerin ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından ayrı bir öneme sahiptir (Şekil 12-13).

(a)

(b)

(d)

(c)

Şekil 12. Karaköy-Tünel Hattı (a,b), Taksim-Kabataş Füniküler Hattı (c,d)

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 13. Taksim-Tünel Nostaljik Tramvay Hattı (a), Bağcılar-Kabataş Tramvay Hattı (b), Marmaray Sirkeci İstasyonu (c)
ve Yeni Kapı Metro İstasyonu (d)

Demiryolu taşıtları buharlı trenlerin kullanımından günümüz yüksek hızlı trenlerin kullanımına kadar geçen
süreçte teknolojik olarak önemli bir gelişim göstermiştir. İlk kullanılan buharlı lokomotiflerin yerini zaman
içerisinde dizel ve elektrikli lokomotifler almıştır. Elektrikli lokomotiflerin geliştirilmesiyle de yüksek hızlı
tren teknolojisine ulaşılabilmiştir. Bu gelişim çeken araç (lokomotif) ve çekilen araç (vagon) olmak üzere iki
farklı demiryolu taşıtının bütünleşik bir demiryolu taşıtı haline gelmesini de sağlamıştır. Böylece yüksek hızlı
trenlerin tasarımlarında aerodinamik açıdan iyileştirmeler yapılabilmiştir (Şekil 14-15).

(a)

(c)

(b)
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Şekil 14. TCDD’nin Kullandığı Hızlı Tren Seti (a) [4], Elektrikli (b) [13] ve Dizel (c) Lokomotifler

(a)

(b)

(c)

Şekil 15. TCDD’nin Kullandığı Buharlı Lokomotif (a), Eski Bir Yük Vagonu (b) ve Yemekli Vagon (c)

3.3. Demiryolu Altyapı Tesisleri ile Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Sistemlerinin Gelişimi
Demiryolu hatlarının inşasında balast, travers ve raylar kullanılmaktadır. İlk demiryolu hatları balast tabakası
üzerine yerleştirilen ahşap traversler ve çelik raylar ile oluşturulurken, teknolojik gelişmeler çelik ve
betonarme traverslerin kullanımını mümkün kılmıştır. Günümüz hatlarının inşasında ise beton ve çelik
teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak yüksek teknoloji ürünü betonarme (öngerilmeli) traversler ve çelik
raylar kullanılmaktadır. Ayrıca zemin üzerine sırasıyla yerleştirilen alt balast, balast ve geotekstil örtüler ile
hatların taşıma kapasitesi de arttırılmıştır. Zemin iyileştirme yöntemlerinin gelişmesi ve demiryolu hatlarında
uygulanması da hız ve yük limitlerini arttırmıştır. Eski ve yeni teknolojilerin bir arada bulunduğu demiryolu
hatları üzerinde aks ölçülerinin değişmemesi nedeniyle buharlı, dizel ve elektrikli lokomotifler işleyebilmiştir.
Böylece yeni teknoloji ile üretilen bir demiryolu taşıtı için hattın yenilenmesi zorunluluğu da ortadan
kalkmıştır (Şekil 16). Bununla birlikte mevcut demiryolu hatları altyapı malzemeleri ve özellikleri ile eğim ve
kurp yarıçapı değerleri gibi projelendirme özelliklerine bağlı olarak yüksek hızlı tren hatları için yetersiz
kalmaktadır.

(b)

(a)

(d)

(c)

Şekil 16. Ahşap Traversli Demiryolu ve Makas Değiştirme Mekanizması (a), Çelik Traversli Demiryolu (b), Betonarme
Traversli Demiryolu (c), Ahşap, Çelik ve Betonarme Traversli Hatların Birleştiği Bir Nokta (d)

Demiryolu hatlarındaki elektrifikasyon çalışmaları elektrikli lokomotiflerin geliştirilmesiyle başlamıştır.
Mevcut hatların bir kısmı üzerine elektrik hattı döşenerek hattın modernizasyonu gerçekleştirilebilmiştir.
Elektrifikasyon sistemlerindeki ilerlemeler yüksek hızlı tren hatlarına uygulanarak demiryolu ulaşım
teknolojisi geliştirilmiştir (Şekil 17). Demiryolu hatlarındaki trafiğin kontrol edilebilmesi amacıyla
sinyalizasyon sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu amaçla ilk kullanılan el işaretleri yerini zamanla mekanik
ve elektrikli sinyalizasyon sistemlerine bırakmıştır (Şekil 18a). Günümüzde ise bilgisayar kontrollü
sinyalizasyon sistemleri ile demiryolu trafiği düzenlenmektedir.

(a)

(c)

(b)

Şekil 17. Yüksek Hızlı Tren Hattı (a) [4], Sirkeci-Edirne Demiryolu Hattı Üzerindeki Elektrifikasyon Sistemi (b,c)

Demiryolu taşıtlarının hat üzerinde işleyebilmesi amacıyla bir takım yardımcı tesislere de ihtiyaç
duyulmuştur. Özellikle buharlı lokomotiflerin yönünü değiştirmek amacıyla uç istasyon konumundaki
alanlarda döner köprüler (plaktorna) ve müsellesler yapılmıştır (Şekil 18b,c). Benzer şekilde lokomotif veya
vagonun birbirine paralel konumdaki hatlarda bir hattan diğerine taşınmasını sağlamak için yatay taşıyıcılar
(transportör) oluşturulmuştur (Şekil 19a).

(a)

(b)
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Şekil 18. Elektrikli Sinyalizasyon Sistemine Ait Bir Cüce Sinyal (a), Mekanik Döner Köprü (b), Hidrolik Döner Köprü (c)

Bu tesislerin dışında istasyon alanlarında buharlı lokomotiflere su aktarmak amacıyla su cendereleri ile
bağlantılı su depoları inşa edilmiştir. Buharlı lokomotiflerin hizmet dışı kalmasıyla kullanım dışı kalan su
şebekeleri de demiryolu ulaşım teknolojisinin gelişimini göstermektedir (Şekil 19b,c).

(a)

(b)

(c)

Şekil 19. Transportör (a) [14], Su Cenderesi (b), Çelik Ayaklı Bir Su Deposu (c)

4. SONUÇ
Türkiye’deki demiryolu ulaşımı yirminci yüzyıl ortalarına kadar hızlı bir gelişim göstermiş, sonraki
dönemlerde karayolu yatırımlarına verilen ağırlık nedeniyle demiryolu yatırımları azalmıştır. Gelişen
demiryolu taşıt ve altyapı teknolojilerinin hatlara yansıtılamaması ya da geç yansıtılması demiryolu
ulaşımının gelişimini yavaşlatmıştır. Son yıllarda demiryolu yatırımları yeniden ağırlık kazanmıştır. Bu
kapsamda demiryolu teknolojisindeki ilerlemeler Türkiye’de inşa edilen hatlara yansıtılmaya başlanmış ve
Marmaray, yüksek hızlı tren gibi önemli projeler hayata geçirilmiştir. Üzerinden demiryolu hattı geçecek
şekilde projelendirilen ve yapımı tamamlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü Asya ile Avrupa Kıtalarını
kesintisiz bir demiryolu hattı ile birleştirecektir. Eski ve yeni teknolojileri bünyesinde barındıran Türkiye’deki
demiryolları taşıtlar, yapılar, altyapı ve sanat yapıları gibi önemli bir demiryolu mirasına sahiptir. Dolayısıyla
bu mirasın yaşatılabilmesi amacıyla tek yapı ölçeğinden ziyade bütüncül koruma yaklaşımları
geliştirilmelidir. Demiryolu teknolojisindeki ilerleme dönemsel olarak garlar ve taşıtların kıyaslanmasıyla
daha net anlaşılabilmektedir. Ayrıca gar binalarının tarihsel süreç içerisinde geçirdiği evrim, günümüz garları
ile karşılaştırıldığında açıkça görülebilmektedir. Yapıldıkları dönem itibariyle değerlendirildiğinde garların
inşasında zamanın teknolojik olanaklarından olabildiğince yararlanıldığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla garlar
dönemsel olarak çağdaş mimarinin temsilcileri olarak da değerlendirilebilir. Özellikle çeliğin kullanımı ile
geniş açıklıkların örtülebildiği yapılar olarak demiryolu yapıları yapım tekniklerinin gelişimine de katkı
sağlamıştır. Diğer ulaşım sistemlerinden farklı olarak demiryolu ulaşımı tarihi, anıtsal, mimari ve endüstriyel
miras niteliğinde kapsamlı ve özgün bir birikime sahiptir. Teknolojinin gelişimiyle birlikte inşa edilen yeni
hatlar bu mirasın önemli bir bölümünün işlevsiz kalmasına, bazı hallerde ise yok olmasına neden olmuştur.
Geçmiş ile günümüz arasında köprü oluşturan Türkiye’deki demiryolu mirasının tarihsel süreç içerisinde
uğradığı değişimi yansıtacak şekilde korunması amacıyla, ulusal ölçekte koruma politikaları geliştirilmelidir.
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Abstract
In this study, settlements of a foundation which located near a sheet pile wall are investigated. For this purpose, model
tests are carried out. In these model tests, distance between wall and sheet pile is constant. Effect of penetration depth of
sheet pile is researched. In the model tests, a tank which is used for creating semi-infinite media is filled with sand
(Dr=%16). Sheet pile wall and building foundation are modeled by using 40x75x0.3cm plexiglas plate and 15x15x2.5cm
steel plate, respectively. According to the test results; the relationship between the penetration depth of the sheet pile and
the displacements of the sheet pile are investigated. Time-deformation graphs of the sheet pile and load deformation graphs
of foundation are drawn. By comparing these graphs, It is determined that as the penetration depth of the sheet pile is
increased, the displacements of the sheet pile are decreased.
Keywords: Sheet pile wall, Model tests, Foundation settlements.

1. INTRODUCTION
In the solution of several engineering problems, it is necessary to determine the stress / deformation
properties that could occur in the ground mass under applied loads. Since the ground stress / deformation
behavior is nonlinear, realistic results cannot be obtained. Thus, similar to all soil structure interaction
problems, the design of the sheet piles and the estimation of the stress / deformation behavior are difficult and
complicated.
Lee and Dobry [1] conducted studies on the use of sheet piles to prevent settlements that occur in the ground
due to an earthquake. Poulos and Coyle [2,3] studied on active piles exposed to horizontal loads and transfer
these loads to the ground.
It is observed in the conducted literature reviews that only the effects of sheet piles on the penetration size is
investigated empirically except for the studies mentioned above. It is noticed that the effects of sheet piles on
the bearing capacity of the soil are not investigated experimentally. In this study, the behavior of sheet piles
in non-cohesive soil, under soil and foundation loads is investigated with model tests conducted in the
laboratory.

2. SHEET PILES
Water-impermeable vertical continuous walls formed by elements that are made of wood, reinforced
concrete, steel and vinyl and are produced in a series of individual elements penetrated in the ground to hold a
soil mass are called sheet piles (Figure 1). The sheet piles are thin building elements since their width are
larger than their length in the section. Sheet piles are used in the construction of pier walls, wave breakers,
retaining structures and similar structures as well as keeping the rain and underground water away from the
foundation pit during construction, preventing the underground water from seepage through under the
building and improving the building stability safety.
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Figure 1. Sheet Pile

3. EXPERIMENTAL STUDY
In the present study, the behavior of sheet pile curtains penetrated on sandy soil is investigated with model
experiments. The foundation is loaded with a hydraulic system, the depth of the sheet pile is altered, and the
deformations in the sheet pile and the foundation are investigated. Deformation is measured at the two
corners of the foundation and at the center of the sheet pile. The data obtained with experiments conducted at
different sheet pile depths are recorded with a data logger. Time-deformation graphs for the sheet pile and
deformation-load graphs for the soil mass are plotted.

3.1. Properties of the Test Apparatus
In the study, a 0.75x0.75x1.00m sand tank is used to model the semi-infinite environment. To model the
foundation, 15.0x15.0x2.5 cm steel plates are used. Three linear variable displacement transducers (LVDT)
are used in deformation measurements. Sand could be filled into the tank via the sand container constructed
on top of the tank and through a pipe to maintain standard flow of the sand in the test apparatus. A hydraulic
system shown in Figure 2 is used for loads that affected the foundation in the experiment tank.

gf

(a)

(b)
Figure 2. Testing Set
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3.2. Material Properties of the Sand and the Sheet Pile Curtain
3.2.1. The Properties of the Sand Used in the Test
The material properties of the sand used are determined according to ASTM [4, 5, 6, 7]. The material
properties obtained in the experiments are presented in Table 1. The granulometric curve of the soil used in
the tests is presented in Figure 3.
Table 1. Properties of the Material Used in the Experiment
Specific Gravity, G s

2.77

D 10 (mm)

0.18

D 50 (mm)

0.45

Maximum – Minimum Particle Size, D max -D min (mm)

1 - 0.074

3

Maximum Dry Density (kN/m )

14.3

Minimum Dry Density (kN/m3)

17.5

Maxsimum Void Ratio, e max

0.903

Minimum Void Ratio, e min

0.553

Figure 3. Grain - Size Curve

A number of tests are conducted to determine the relative density and the results of these tests are
summarized in Table 2. The tests are conducted according to ASTM D 698-12e1 standard [8]. The sheet pile
can only be penetrated in loose sand due to their low strength. Thus, sand with a D r =16% relative density is
used in the tests.
Table 2. Data Obtained by Sand relative density Tests in the Experiment
Compaction Method

Average Dry Density
(γ kort ), (kN/m3)

Void Ratio
(e)

Relative
Density (D r ),
(%)

Raining from 10 cm

14.62

0.868

10

Raining from 20 cm

14.89

0.847

16

15.41

0.763

40

16.22

0.676

65

17.11

0.588

90

Raining from 10 cm + 1sn application of hand compactor
from every point of soil surface
Raining from 10 cm + 3sn application of hand compactor
from every point of soil surface
Raining from 10 cm + 15sn application of hand compactor
from every point of soil surface
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3.2.2. Properties of the Plexiglas Sheet
In the experiments, a plexiglas plate is used as sheet pile model. The aim in using a plexiglas sheet is to
ensure that the material is standard with known technical properties. Plexiglas plate is also used as the sheet
pile since it could be cut at a desired size, it is light and has the capacity to reflect the desired deformation in
the experiment. Furthermore, in field applications, sheet pile curtains produced from vinyl material are
commonly used. Plexiglas material resembles vinyl material. 40x75x0.3cm plexiglas plate are used in the
experiments (Table 3).
Table 3. Material Properties of the Plexiglas Sheet
Properties

TEST METHOTS
ASTM

UNIT

VALUES

gr / cm3

1.18

53455

mN / m2

70

2

DIN
Physical

Density

D 792

Tensile strength

D 638

53479
Mechanics

Flexural strength

D790

53452

mN / m

90

Elastisity Modulus

D 790

53457

mN / m2

3300

3.2.3. Test Results
Based on the results obtained by tests using different sheet pile penetration depths, sheet pile timedeformation graphs and foundation deformation-load graphs are plotted. These graphs are compared to
examine the effect of different sheet pile depths on the foundation settlements. The B value in the graphs
depicts the short length of the foundation. Figures 4, 5, 6 demonstrate the result graphs obtained for 10 cm
foundation distance and a 30 cm sheet pile penetration depth.

Şekil 4. 2B/3-D:30 cm Load – Settlement Graph of Soil

Şekil 5. 2B/3-D:30 cm Load – Deformation Graph of Sheet Pile
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Şekil 6. 2B/3-D:30 cm Load – Time Graph

The result graphs for 10 cm foundation distance and the 25 cm sheet pile penetration depth are presented in
Figures 7, 8, 9.

Şekil 7. 2B/3 - D:25 cm Load – Settlement Graph of Soil

Şekil 8. 2B/3 - D:25 cm Load – Deformation Graph of Sheet Pile
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Şekil 9. 2B/3 - D:25 cm Load – Time Graph

In Figure 10, 11, 12, the result graphs obtained for 10 cm foundation distance and a 20 cm sheet pile
penetration depth are displayed.

Şekil 10. 2B/3 - D:20 cm Load – Settlement Graph of Soil

Şekil 11. 2B/3 - D:20 cm Load – Deformation Graph of Sheet Pile

Şekil 12. 2B/3 - D:20 cm Load – Time Graph
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In fıgure 13, sheet pile penetration depth vs. sheet pile deformation can be seen.

Figure 13. Sheet Pile Penetration Depth – Sheet Pile Deformation

4. CONCLUSION
When the settlement-load graphs of the foundation are plotted for stiff soil, the ultimate bearing capacity
could be determined clearly. However, in loose soils, the settlement-load diagram is parabolic and the
ultimate bearing capacity cannot be determined clearly. This is due to the presence of work hardening
behavior and the increasing strength of the soil at every load stage. Sandy soil with a relative density of
D r =16% is used in the experiments. It is not possible to observe the ultimate bearing capacity in foundation
loads due to the loose characteristic of the soil. In the experiments, the bearing capacity is assumed as the
ultimate bearing capacity when the deformation reached 15 mm that corresponds to 10% of the foundation
dimension.
When the distance between foundation and the sheet pile is 2B / 3 = 10cm and depth of sheet pile penetration
is 30, 25, 20 cm, the bearing capacity for 15mm settlement is 0.716, 0.568, 0.472 tons, and displacement in
the sheet pile is 3.909, 6.721, 7.707 mm, respectively. The displacement values obtained in sheet pile in case
of 25 cm sheet-pile penetration depth are 72% higher than those obtained for the 30 cm sheet-pile penetration
depth. In the case of 20 cm sheet pile penetration depth, the sheet pile displacement values are 97% higher
than those of 30 cm sheet pile penetration depth.
It is clearly seen that as the penetration depth of the sheet pile is increased, the displacements of sheet pile are
decreased. Furthermore, when the penetration depth of the sheet pile is increased, bearing capacity of
foundation is increased.
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Abstract
In this study, heuristic optimization algorithm has been used for determination of the size of hybrid power
generating system. Kirklareli Pinarhisar Vocational and Technical Education Center (METEM) has been
chosen for the research area. In this context, while wind data has been gathered from database of
General Directorate of Meteorology TUMAS, solar data has been gathered from measurement station
which these data are belong to the years of 2016 and 2017 about city of Kirklareli, Pinarhisar District. In
the light of these data, Photovoltaic / Wind hybrid power generating system model has been designed to
meet the power demand of METEM. While doing this, total investment and maintenance costs of hybrid
Photovoltaic - Wind power generating system, needs to be minimized. This procedure is provided by
heuristic optimization algorithm and thus optimum number of wind turbine, solar panel and battery has
been determined.
Keywords: Hybrid power generating system, Heuristic optimization, Photovoltaic, Wind

1. GİRİŞ
Günümüzde dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli zorluklardan biri gerekli enerji ihtiyacını sağlamaktır.
Dünya bu enerji ihtiyacının çoğunu geleneksel enerji kaynaklarına, örneğin kömür, doğal gaz ve ham petrole
bağımlı kalarak üretmektedir [1]. Bu kaynakların hem tükenebilir olması hem de CO2-NOx emisyonları gibi
çevresel sorunları beraberinde getirmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarını daha cazip hale getirmektedir.
Çevre dostu yenilenebilir enerjiler temelde kaynağına göre altı kategoriye ayrılmaktadır. Bunlar jeotermal
enerji, hidrolik enerji, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi ve güneş enerjisidir. Bu enerji
türlerinin tamamı elektrik enerjisine dönüştürülebilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları özellikle
şebekeden bağımsız kullanıldıkları durumda genellikle iki veya daha fazla bir kaynakla desteklenmektedir.
PV/Rüzgar/Batarya, Rüzgar/Diesel/PV/Batarya, Biyokütle/Rüzgar/Güneş/Batarya gibi hibrit sistemler daha
verimli ve enerjinin sürekliliği açısından da hayati önem arz etmektedir.
Son yıllarda araştırmacılar hibrit fotovoltaik-rüzgar güç üretim sistemlerinin optimal tasarımı için bir çok
araştırma gerçekleştirmişlerdir. Markvart (1996) belirli bir yerde topladığı güneş ve rüzgar enerjisi verileri
kullanarak, yıl boyunca enerji talebini karşılamak üzere iki üreticinin (PV/rüzgar) optimum konfigürasyonunu
belirlemek için basit bir grafiksel yapı kullanmıştır[2]. Z.W.Geem (2012) çalışmasında hibrit PV/rüzgar
sistemin optimal çözümü için bir örnek sunmuştur. Bu örnekte optimizasyon çözümü için Dallanma ve
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Sınırlandırma yaklaşımı ve Genişletilmiş İndirgenmiş Gradyan yöntemi ticari bir yazılım üzerinden
kullanılmıştır[3]. Kellogg ve diğerleri (1998) üretim biriminin boyutlandırması için basit bir iterasyon tekniği
uygulanmıştır. Yazarlar talebi karşılamak için gereken rüzgar / PV üretim kapasitelerini belirlemek için
saatlik ortalama rüzgar, güneşlenme ve güç talebini kullanmış ve müşterinin toplam yıllık maliyetini asgariye
indirmiştir[4]. Fetanat ve Khorasaninejad (2015) tarafından hibrit PV/rüzgar güç sistemi boyut optimum
olabilmesi için sayısal programlama tabanlı Karınca Koloni Optimizasyon algoritması kullanılmıştır. Yazarlar
güneş paneli, rüzgar türbinleri ve akülerin sayısını optimizasyon probleminin karar değişkeni olarak
belirlemişleridir. Analizler hibrit sistem, tek başına rüzgar sistemi ve tek başına fotovoltaik sistem olarak üç
farklı şekilde yapılmıştır[5].
Bu çalışmanın amacı Kırklareli Pınarhisar Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi’nin (METEM) elektrik enerjisi
talebini karşılamak üzere tasarlanacak Fotovoltaik/Rüzgar hibrit güç üretim sisteminin boyutunun sezgisel
optimizasyon algoritması kullanılarak belirlenmesidir. Sezgisel optimizasyon algoritması olarak sayısal
programlama temelli Yapay Arı Kolonisi Algoritması seçilmiştir.

2. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI POTANSİYELİ
Kırklareli ilinin Pınarhisar ilçesine ait 2016 - 2017 yıllarına ait rüzgâr verisi Meteroloji Genel Müdürlüğünün
TUMAS veritabanından ve güneş verileri ise Kırklareli/Pınarhisar ilçesine 30km mesafede bulunan ölçüm
istasyonundan elde edilmiştir. Bu veriler ışığında METEM elektrik enerjisi talebini karşılayacak FotovoltaikRüzgar güç üretim sistemi tasarlanacaktır.

Şekil 1. Kırklareli/Pınarhisar aylık ortalama rüzgar hızı değerleri
Kırklareli/Pınarhisar ilçesinin ait aylık ortalama rüzgar hız değerleri Şekil 1’de gösterilmiştir. Bu veriler
değerlendirildiğinde en düşük rüzgar hızlarının Şubat, Nisan ve Mart aylarında, en yüksek rüzgar hızı
Ağustos ayında 6m/s’ olduğu görülmektedir.

Şekil 2. Kırklareli/Pınarhisar güneş radyasyon verileri (KWh/m2 -gün)
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Kırklareli/Pınarhisar ilçesinin enlem ve boylamı 41° 37’ Kuzey ve 27° 30’ Doğu’dur. Kırklareli/Pınarhisar
ilçesine ait aylık ortalama güneş radyasyon verisi Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünden elde edilmiştir
ve Şekil 2’de gösterilmiştir.

3. HIBRİD SISTEM KONFIGÜRASYONU
Amaçlanan hibrit fotovoltaik-rüzgar güç üretim sisteminin blok diyagramı Şekil 3’te sunulmuştur. Bu
konfigürasyon şebeke bağlantısız (off-grid) çalışabildiği gibi şebeke bağlantılı (on-grid) olarak ta çalışması
mümkündür. Şebeke bağlantılı sistemlerin kullanılabilmesi için elektrik iletim hattının kullanım yerinde
bulunması gerekmektedir. Bu şekilde güneşten ve rüzgardan üretilen enerji eğer tüketim yerinde kullanım
varsa burada kullanılabilmektedir. Eğer kullanılmıyorsa veya üretilen enerji kullanılan enerjiden fazlaysa,
üretilen enerjinin bu kısmı şebekeye verilebilmektedir.

Şekil 3. Hibrit fotovoltaik-rüzgar güç üretim sistemi blok diyagramı[5]

3.1. Rüzgar Türbini
Rüzgârdaki kinetik enerjiyi önce mekanik enerjiye sonrada elektrik enerjisine çeviren sistemlerdir. Hibrit
sistemde Bergey Excel 6 kW AC rüzgar türbini seçilmiştir ve güç eğrisi Şekil 4’ de gösterilmiştir. Bergey
Excel nominal güçü 11 m/s hızda 5.5 kW olup maksimum gücü 16 m/s hızda 6.7 kW’tır [6].Türbinin
başlangıç maliyeti 21995$ dir[6]. Türbinin hub yüksekliği 10m olarak belirlenmiştir.

Şekil 4. Bergey Excel 6kW güç eğrisi [6]
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3.2. Fotovoltaik Panel
Fotovoltaik panel güneş enerjisini doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülebilen bir teknolojidir. Hibrit
sistemde kullanacağımız her bir panel 120 W gücünde ve 12V nominal gerilime sahiptir. Fotovoltaik panelin
sadece gün ışığında çalışacağı unutulmamalıdır. 120W Fotovoltaik panelin başlangıç maliyeti ve değiştirme
maliyeti birbirine eşit olup 150$’dır. İşletme ve bakım maliyeti çok küçük olduğundan dolayı ihmal
edilmiştir.

3.3. Batarya
Hibrit güç üretim sisteminde üretilen fazla enerjiyi depolamak ve hibrit güç üretim sisteminin yenilenebilir
enerji kaynaklarından yeterince faydalanamayıp gücün yetersiz kaldığı durumlarda sistemi geri beslemek için
batarya olarak Surrette 6-CS-25P kullanılmıştır. Bataryanın nominal gerilimi 6 V, nominal kapasitesi 1,156
Ah (9,64 kWh)’ dir. Bataryanın başlangıç maliyeti 1.229$ ve işletme-bakım maliyeti 10$/yıl olarak
belirlenmiştir.
Bu çalışmada tasarlanan hibrit sistemin tasarım parametreleri Tablo I’de verilmiştir.
Tablo I. Fotovoltaik Panel-Rüzgar sisteminde kullanılan tasarım parametreleri
Parametreler

Değerler

Sistemin ömrü

20 Yıl

Yıllık faiz oranı

%6

Fotovoltaik Panel Fiyat

150 $
Fiyatın 50 % si

Fotovoltaik Panel Kurulum Ücreti
Rüzgar Türbin fiyat

21995$
Fiyatın 25 %

Rüzgar Türbinin kurulum ücreti
Akünün birim maliyeti

1229 $

Akünün kullanım yüzdesi

80%

Akü ömrü

4 yıl

Zaman birimi

Saat

Fotovoltaik panel için bakım maliyeti

Yok sayılmıştır

Rüzgar türbini için bakım maliyeti

Yıllık 1000 $

4. HIBRIT GÜÇ SISTEMININ BOYUT OPTIMIZASYONU
Güç sistemini oluşturacak fotovoltaik panel sayısı, rüzgar türbini sayısı ve bunlara bağlı olarak seçilen akü
sayılarını belirlemek üzere sezgisel optimizasyon yöntemi olarak yapay arı kolonisi algoritması seçilmiştir.
Bu yöntem bal arıların yiyecek arama davranışlarından yararlanarak geliştirilmiş olup işçi, gözcü ve kaşif
arılar bulunmaktadır. Çalışmada ilk olarak muhtemel panel, türbin ve akü sayılarının rasgele elde edildiği
besin matrisi oluşturulur. Bu besin matrisi satır sayısı kadar işçi ve gözcü arı sayısı belirlenir. Algoritmanın
temel adımları aşağıda verilmiştir[7].
Initialization
REPEAT
• İşçi arıları kaynaklara gönder ve nektar miktarlarını hesapla
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• Gözcü arıları kaynaklara gönder ve nektar miktarlarını hesapla
• Rasgele yeni kaynaklar bulmaları için kaşif arıları gönder
•

O ana kadarki en iyi kaynağı hafızada tut

UNTIL (durma kriteri sağlanana kadar) [7]
Bu çalışmada optimum yıllığa indirgenmiş toplam maliyeti (M toplam ) hesaplamak için kurulacak olan sistemin
toplam sermaye maliyetleri toplamı (M sermaye ) ve bakım maliyetleri (M bakım ) toplanmıştır.

M
=
M sermaye + M bakım
toplam

(1)

Toplam sermaye maliyetini hesaplamak için ise sermayeyi geri kazanma faktörü(SGKF) kullanılmıştır.
SGKF yıllık faiz oranına (i) ve sistemin ömrüne (n) bağlı olarak değişmektedir.

SGKF =

i + (1 + i ) n
(1 + i ) n − 1

(2)

Buna göre M sermaye aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır; N türbin toplam rüzgar türbini sayısını, M türbin bir rüzgar
türbinin sermaye maliyetini, N panel toplam fotovoltaik panel sayısını, M panel bir fotovoltaik panelin sermaye
maliyetini, N akü toplam akü sayısını, M akü bir akünün sermaye maliyetini göstermektedir. Sistemin ömrü
dikkate alındığından akü sayısı 5 ile çarpılmıştır.

M=
SGKF [ N türbin M türbin + N panel M panel + 5( N akü M akü )]
sermaye

(3)

Tasarlanan sistemin yıllık toplam bakım maliyeti de şu şekilde hesaplanmıştır. M türbinbakım bir rüzgar türbinin,
M akubakım bir akünün yıllık bakım maliyetini göstermektedir.

=
M bakım ( N türbin M türbinbakım ) + ( N akü M akübakım )

(4)

Çalışmada talep edilen güç değerlerinin güneş paneli ve rüzgar türbini tarafından gün içerisinde karşılanması
ve bunun en uygun maliyet ile sistemin tasarımının yapılması algoritmanın kısıtlamasıdır. Buna göre;
24

24

24

1

1

1

∑ ( Ppanel × ∆t ) + ∑ ( Ptürbin × ∆t ) > ∑ ( Ptalep × ∆t )

(5)

P panel saatlik paneller tarafından üretilen gücü ifade etmektedir. P türbin rüzgar türbini tarafından saatlik
üretilen gücü ifade etmektedir. P talep saatlik talep gücü ifade etmektedir.
Sistemin batarya sayısı gerekli depolama kapasitesinin belirlenmesi ile bulunur. Depolama kapasitesi (S Depo );

S Depo
=

ttoplam

∑ (P

panel

+Ptürbin − Ptalep )∆t

(6)

1

t toplam fotovoltaik panellerin ve rüzgar türbinlerinin ürettikleri enerjinin talep edilen enerjiden büyük olduğu
zamanı tanımlar. Buna göre batarya sayısı (N akü );

N akü =

S Depo

(7)

η .Sakü

N akü ∈ Z + olmak üzere akünün η nominal kapasitesinin kullanım oranını ifade eder. S akü her bir akünün
kapasitesini ifade etmektedir[5].
Bu tür sistemlerde maliyetlerin minimuma çekilmesi fiyat/performans açısından gereksinimlerin başındadır.
Sistemin tasarlanmasında talep edilen gücü karşılamak temel zorunluluk olmakla birlikte minimum
maliyetleri elde etmek gereklidir.
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5. BULGULAR
Bu çalışmada Kırklareli Pınarhisar Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) binasının güç ihtiyacını
karşılamak üzere şebeke bağlantısız olarak tasarlanmıştır. Fotovoltaik-Rüzgar hibrit güç üretim sisteminin
boyutunun belirlenmesi için yapay arı kolonisi algoritması kullanılmıştır. Bu algoritma C# programlama
dilinde yazılmıştır. Çalışmanın analizinde kullanılacak 2016 - 2017 yıllarına ait bir yıllık rüzgâr verisi
Meteroloji Genel Müdürlüğünün TUMAS veri tabanından ve bir yıllık güneş verileri ise ölçüm istasyonundan
elde edilmiştir. Bu bir yıllık verilerden günün her bir saatinin ortalaması bulunmuştur. Bu yıllık ortalama
saatlik veriler ışığında sistemde kullanılmak üzere seçilen fotovoltaik panel ve rüzgar türbinin günde ortalama
üretebilecekleri güç şekil 5 ve şekil 6 da verilmiştir.

Şekil 5. Yıllık ortalama saatte 120 W’lık bir fotovoltaik panel tarafından üretilen elektrik enerjisi

Şekil 6. Yıllık ortalama saatte 6 kW’lık bir rüzgar türbini tarafından üretilen elektrik enerjisi
Kırklareli Pınarhisar Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) binasının talep ettiği elektrik enerjisi
ihtiyacı belirlenmiş ve yıllık ortalama saatlik tüketim değerleri Watt cinsinden şekil 7 de verilmiştir.
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Şekil 7. METEM Yıllık ortalama saatlik tüketim grafiği
Talep gücü karşılamak üzere yıllık ortalama saatlik veriler üzerinde işlemler yapılmıştır. Güneş panellerinin
güneş batımından sonra devre dışı kalacağı, seçilen türbin 2.5 m/s rüzgar hızına kadar elektrik üretimi
yapamayacağı göz önüne alınmıştır. Bu veriler ışığında talep gücü karşılayacak hibrit fotovoltaik rüzgar güç
sisteminin oluşturulmasında yapay arı algoritmasından faydalanılmıştır. Bu sistemde fotovoltaik panel sayısı
ve rüzgâr türbini sayısı yapay arı algoritmasında besin kaynağını oluşturan parametreler olarak belirlenmiştir.
Algoritmada besin kaynağı, işçi arı, ve gözcü arı sayıları 50 olarak belirlenmiştir . Bu parametreler yapay arı
algoritması 3 temel aşaması olan işçi arı, gözcü arı ve kaşif arı safhalarından geçirilmiş ve algoritma
sonucunda elde edilen veriler Tablo II de verilmiştir.
Tablo II. Yapay Arı Algoritması Çözüm Sonuçları
Durum

T maks

P maks

N türbin

N panel

N skü

Süre

Maliyet

Hibrit (Rüzgar/Fotovoltaik)

1

180

1

157

7

323 ms

10297,09 $

Hibrit (Rüzgar/Fotovoltaik)

5

120

2

107

7

393 ms

12713,31 $

Sadece Rüzgar

50

0

5

0

9

263 ms

21897,00 $

Sadece Fotovoltaik

0

300

0

206

7

290 ms

7861,24 $

Tablo II incelendiğinde rüzgar türbini (T maks ) ve fotovoltaik panel (P maks ) parametrelerin alabileceği
maksimum değerleri, rüzgar türbini (N türbin ) fotovoltaik panel (N panel ), akü sayıları (N akü ), algoritmanın
çözüme ulaşma süreleri(ortalama) ve sistemin yıllığa indirgenmiş maliyeti verilmiştir. Buna göre yapay arı
algoritması kullanılarak hibrit fotovoltaik-rüzgar güç üretim sisteminin optimum maliyeti 1 rüzgar türbini 157
fotovoltaik panel ve 7 akü ile elde edildiği görülmektedir. Yapay arı algoritmasının bu sonucu ortalama 323
ms’de elde etmiştir. Rüzgar türbini sistemde kullanmadan sadece fotovoltaik panel kullanıldığında ise daha
düşük maliyet ile talep edilen güç elde edilebilecektir. Sadece rüzgar türbini kullanıldığında ise talep gücün
elde edilebilmesi sağlayabilecek sistemin maliyet değeri diğerlerine göre daha fazladır.

6. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada Kırklareli Pınarhisar Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi (METEM) binasının elektrik ihtiyacını
karşılamak üzere hibrit fotovoltaik-rüzgâr güç üretim sistemlerinin boyut optimizasyonunun yapılması
amaçlanmıştır. Boyut optimizasyonu için sezgisel yöntemlerden bir bal arısının besin arama davranışını
temele alan Yapay Arı Optimizasyon Algoritması kullanılmıştır. Algoritma sonucunda binanın güç
ihtiyacının hibrit fotovoltaik-rüzgar güç üretim sistemi ile karşılanması durumunda optimum fotovoltaik
panel, rüzgar türbini ve bunlara bağlı olarak batarya sayıları bulunmuştur. Bununla birlikte sistemin hibrit
olmaması durumunda sonuçlar incelenmiş buna göre sistem sadece 120 W’lık fotovoltaik panellerden ve
sadece 6 kW’lık rüzgar türbininden oluşturulması durumunda da maliyet çıkarımında bulunulmuştur.
Sonuçlar incelendiğinde hem kullanılan rüzgar türbinin maliyeti hem de rüzgar türbininin kurulması
düşünülen bölgenin saatlik ortalama rüzgar değerlerine karşılık üretebileceği güç değerlerine bakıldığında

3641

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
farklı rüzgar türbinlerinin de denenmesi daha iyi sonuçlar verebilir. Bu denemeler geliştirilen algoritma
sayesinde çok hızlı bir şekilde yapılabileceği sonuçlardan da çıkarılabilir. Sonuç olarak, bu çalışma ile yapay
arı algoritmasının güç sistemleri alanında optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılabilir olduğu
ayrıca algoritmanın optimal çözüme kısa bir süre içerisinde ulaşabildiği görülmüştür.
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Abstract
Micro milling is a cutting process using tools between 10 and 1000 μm in diameter. High revolution
speeds are required for the cutting process to take place, because the tool diameter is very small. Being
small of tool diameter requires that machined geometry is too small. In this case, it is not possible to
increase the quality of the surface and to eliminate and resolve the burr formation with a second process.
For this reason, as well as the cutting parameters used, the cutting geometry has an effect on the surface
quality and the formation of the burrs.
In this study, the effects of micro tools with different geometries on both surface roughness and burr
formation were investigated. Three different helix angles (25 °, 35 °, 45 °), three different flute numbers
(2, 3 and 4) and three different axial rake angles (-5 °, 0 ° and 5 °) were used in the study. In order to see
the effect of the tool wear on the surface quality, cutting experiments were carried out at fixed cutting
distance. After experiments, micro milled surfaces were analyzed by three-dimensional optical
profilometer and the size of the burrs was determined with a scanning electron microscope. According to
the results obtained; especially the axial rake angle affects the surface roughness. However, it can be
said that the flute number and helix angle are more effective on the size of the burrs. The wear of the tool
has led to an increase especially in the size of the burrs.
Keywords: Micro milling, tool geometry, surface roughness, burr formation.

1. INTRODUCTION
Mikro frezeleme işleminde yüzey pürüzlülüğü, mikro parçaların mekanizma içinde hassas ve sorunsuz bir
şekilde çalışması açısından oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Geleneksel frezeleme işleminde iş
parçasının yüzey kalitesi, ek işlemlerle çapak oluşumundaki gibi kolaylıkla iyileştiriliyorken, mikro frezeleme
işleminde ise ek işlemlerle yüzey kalitesi iyileştirilemeyebilir [1]. Bunun sebebi de hem iş parçasının hem de
takım boyutlarının küçük boyutta olması ve ek işlem sonrası iş parçasının geometrik yapı yüzey kalitesi
hassaslığını kaybetmesi riski taşımasıdır.
Yapılan araştırmalarda takım geometrisinin yüzey pürüzlülüğünü önemli ölçüde etkilediği ileri sürülmüştür
[2]. Bununla birlikte kesme parametreleri de (özellikle de diş başına düşen ilerleme) yüzey kalitesini
etkilemektedir. Kesici ağız başına düşen ilerleme miktarının kesici takım kenar radüsünden küçük olduğu
durumlarda yüzey pürüzlülüğünün arttığı ve yüzey pürüzlülüğüne en çok etki eden faktörün minimum talaş
kalınlığı olduğu tespit edilmiştir [3-5]. Saf bakırın mikro frezelenmesi işleminde kesme derinliğinin artışıyla
takım aşınmasının azaltılarak yüzey kalitesine olumlu yönde etki edeceği belirtilir [6]. Mikro frezelemede
takımda meydana gelen aşınma çok küçük boyutlarda olsa da işlenen parçanın yüzey kalitesini doğrudan
etkilemektedir. Sağlıksız bir kesme işleminde kazınma mekanizması etkisiyle iş parçası yüzeyinde talaş
yapışmaları görülmesi işlenen yüzeyi pürüzlü yapar. Kesme uzunluğunun artmasıyla takım aşınmasının
artışına bağlı olarak ortalama yüzey pürüzlülüğü de artmaktadır [7].
*
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Geleneksel frezelemede imalat sonrası oluşan çapaklar, son paso alma veya lepleme ile temizlenir. Mikro
frezelemedeki çapaklar, geleneksel frezeleme ile karşılaştırıldığında boyutları daha küçük olmasına rağmen
çapak temizliği geleneksel frezeleme işleminden daha zor olmaktadır [8-9]. Dolayısıyla mikro frezeleme
işleminde çapak oluşumunda oldukça dikkatli olmak ve çapak oluşumunu en az seviyeye indirmek gereklidir
[9]. Bunun için de özellikle takım aşınmasını tetikleyici faktörlerin ve artık gerilmelerin önlenmeye
çalışılması gerekir [8]. Bunun üzerine çapak oluşumu ve çapak oluşumunu önleyici faktörler üzerinde
çalışmalar yapılmıştır. Genellikle mikro frezeleme ile ilgili yapılan çalışmalarda takımda meydana gelen
çevresel aşınma dikkate alınmış ve bu aşınmanın sonucunda kenar radüsündeki değişimin sonuçları
araştırılmıştır. Oysaki takımda sadece çevresel aşınma değil aynı zamanda eksenel aşınma da meydana gelir.
Özellikle kesme işleminin başlangıcında pozitif olan talaş açısı, kenar radüsündeki büyümeyle birlikte negatif
bir görünüm kazanmaktadır. Bunun sonucu olarak da kesme işlemi sırasında çapak oluşumu gibi istenmeyen
durumlarla karşılaşılabilmektedir [10]. Mikro frezelemede devir sayısının çok yüksek olması takım aşınma
hızını da olumsuz etkilemektedir. Özellikle artan kesme mesafesiyle takım aşınması da artmakta ve bu da
çapak oluşumunu beraberinde getirmektedir. Abrasif aşınma sonucunda, kesici takımın kenar radüsü büyür,
dolayısıyla kesme kabiliyetini yitirir.
Bu çalışmada mikro frezeleme işlemi sonrasında elde edilen yüzey kalitesi ve çapak oluşumunun takım
geometrisi ile nasıl değiştiği araştırılmıştır. Çalışmada kesici takıma ait üç geometrik parametre (Helis açısı
ve ağız sayısı) değişken olarak alınmıştır. Deneyler sabit kesme parametrelerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma
sonunda hangi geometrik parametrenin daha iyi bir yüzey kalitesi ve daha az çapak oluşumuna neden olduğu
tespit edilmiştir.

2. MATERIAL AND METHOD
2.1. İş Parçası Malzemesi ve Kesici Takım
Bu çalışmada, nikel esaslı süper alaşım olan Inconel 718 malzemesi iş parçası olarak kullanılmış olup, kuru
kesme şartlarında frezeleme deneyleri yapılmıştır. Kesme deneylerinde 1 mm. çapa sahip iki, üç, dört ağızlı
ve farklı helis (25°, 35°, 45°) açılarında kesici takımlar kullanılmıştır. Maraton Hole firmasından tedarik
edilen kesici takımlar, %90 WC ve %10 Co bileşiminden oluşup kaplamasızdır. Kesici takıma ait kenar radüsü
önemli bir faktördür ve kesme performansını ve yüzey pürüzlülüğünü doğrudan etkiler. Bu nedenle kesme
işlemi öncesinden kesici takıma ait kenar radüsü tespit edilmiş olup bu değer ortalama 1,75 µm. olarak
belirlenmiştir. Kesici takıma ait geometrik özellikleri ve SEM görüntüleri, Şekil 1 ve 2’de verilmektedir.

2.2. Deney Düzeneği ve Kesme Parametreleri
Bu çalışmada kullanılan iş parçası malzemesi, 70x43x4 mm ebatlarındadır. Deneyler, Afyon Kocatepe
Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesindeki CNC dik işleme merkezi ile gerçekleştirilmiştir.
CNC tezgâh, 3 eksenli olup, 2,2 kW motor gücüne, 24000 dev/dk iş mili hızına sahiptir. Çalışmada kullanılan
deney düzeneğinin bir görüntüsü Şekil 3’te verilmektedir. Her kanal işlemi sonunda kesici takımda meydana
gelen aşınma, optik mikroskop ile ölçülmüş olup, ayrıca aşınmış olan takımlar için taramalı elektron
mikroskobu (SEM) ve Enerji Dağılımlı X-Işınları analizleri (EDX) gerçekleştirilmiştir. Çapak yüksekliği
ölçümleri için de taramalı elektron mikroskobu (SEM) analizleri kullanılmıştır.

Şekil 1. Mikro freze takımlarının geometric özellikleri.
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2.3. İş Parçası Yüzey Pürüzlülüğü Analizi
Inconel 718 alaşımının mikro frezelenmesinde farklı takım geometrisi kombinasyonlarının yüzey kalitesine
etkisini araştırmak için işlenen kanallara ait ortalama yüzey pürüzlülüğü ölçümleri, Afyon Kocatepe
Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesindeki Nanovea 3D ST400 marka optik yüzey
profilometresi kullanılarak yapılmıştır. Kullanılan profilometre nanometre hassasiyetinde, olup optik zoomu
sayesinde temassız, ve üç boyutta ölçüm yapabilen bir yapıya sahiptir. Kesme işlemi sonrasında, her bir
kanalın giriş ve çıkış noktalarında kanal genişliği, kanal derinliği ve kesme mesafesi boyunca ortalama yüzey
pürüzlülüğü (Ra) ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

2.4. İş Parçası Çapak Oluşumu Analizi
Takımda meydana gelen çevresel aşınma ve takım kenar radüsündeki değişimin hem çapak boyutu hem de
kanal geometrisi üzerindeki etkilerini görmek amacıyla ölçümler, SEM fotoğrafları üzerinden
gerçekleştirilmiştir. Ölçümler, Screen Caliper yazılımı kullanılarak tespit edilmiştir Kesme uzunluğu boyunca
işlenen her bir kanalın giriş ve çıkış noktalarındaki üst yüzeylerindeki dört farklı noktadan aynı ve zıt yönlü
frezeleme bölgesi için tek tek çapak genişliği ölçümleri yapılmıştır. Mikro frezeleme işlemi sonucu takım
aşınmalarının işlenen kanal üst yüzeylerinde meydana getirdiği çapak analizleri, kesme uzunluğu boyunca 4
farklı noktadan ölçülen ortalama çapak genişlikleri ve maksimum çapak genişliğine göre yapılmıştır (Şekil 4).

Şekil 2. Mikro freze takımlarının SEM görüntüleri.

Şekil 3. Kesme kuvveti data alma sisteminin şematik gösterimi ve mikro frezeleme işleminde kullanılan deney düzeneği
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Şekil 4. İşlenen kanal ve kesme yönlerine bağlı olarak çapak genişliğinin ölçüm noktaları

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Yüzey Pürüzlülüğünün Değişimi
Mikro işlemede özellikle işlenen yüzey kalitesi ve meydana gelen çapak, en önemli iki problem olarak ifade
edilmektedir. Bu amaçla kesme işlemi sonrasında kanal yüzeylerinden hem giriş hem de çıkış noktalarından
ortalama yüzey pürüzlülüğü ölçümü yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; ortalama yüzey pürüzlülüğü
değerinin değişimi, kanal genişliği boyunca Şekil 5’te verilmiştir. Şekil 5’te ilk kanalın girişini ifade eden
1’nci kanal ve son kanalın çıkışını ifade eden 4’ncü kanal ifadeleri yer almaktadır. Bununla birlikte kesme
uzunluğuna bağlı olarak ortalama yüzey pürüzlülüğü değerinin değişimi yine Şekil 5’ te bulunan grafiklerin
içerisinde küçük bir grafik olarak sunulmuştur. Şekil 5’te helis açısının 45º olduğu durumda kanal genişliği
boyunca ortalama yüzey pürüzlülük değerinin hemen hemen sabit kaldığı, çok önemli bir değişim
göstermediğini söylemek mümkündür. Helis açısının 35º olduğu durumda ise yine 4’ncu kanalda elde edilen
ortalama yüzey pürüzlülüğü değerinin maksimum olduğu görülmektedir.

3.1.1. Ağız Sayısının Etkisi
Şekil 6’da ağız sayısının 2 olduğu durum için kanal genişliği boyunca ortalama yüzey pürüzlülüğünün hemen
hemen sabit kaldığı, çok önemli bir değişim göstermediğini söylemek mümkündür. Fakat 3’ncü kanalda elde
edilen ortalama yüzey pürüzlülüğü değerinin diğer kanallarda elde edilen yüzey pürüzlülüğü değerinden daha
fazla olduğu görülmüştür. Bu durum kesme uzunluğu-ortalama yüzey pürüzlülüğü ilişkisini gösteren küçük
grafikte de net olarak görülmektedir. Ağız sayısının 3 olduğu durumda 3’ncü kanalda elde edilen ortalama
yüzey pürüzlülüğü değerinin diğer kanallarda elde edilen yüzey pürüzlülüğünden daha büyük olduğu
görülmektedir.

Şekil 5. Ortalama yüzey pürüzlülüğünün helis açısına bağlı olarak hem kesme uzunluğu hem de kanal
genişliği boyunca değişimi.
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Şekil 6. Ortalama yüzey pürüzlülüğünün ağız sayısına bağlı olarak kanal genişliği ve kesme uzunluğu boyunca değişimi

3.2. Çapak Genişliğinin Değişimi
3.2.1. Helis Açısının Etkisi
Şekil 7’de ise kesme uzunluğuna bağlı olarak hem helis açısının hem ağız sayısının hem de eksenel talaş
açısının ortalama yüzey pürüzlülüğü üzerindeki karşılaştırmalı değişimi verilmiştir. Şekil 7’ de verilen her iki
grafik birlikte değerlendirilecek olursa öncelikli olarak artan kesme uzunluğuna bağlı olarak kesici takımda
meydana gelen abrasiv aşınma hem takım çapını hem de takım kenar radüsünü etkilemektedir. Bu da yüzey
pürüzlülüğünün zaman zaman artmasına bazen de azalmasına neden olmaktadır. Fakat kesici takım
geometrisi açısından ele alındığında; helis açısı 25º ve iki ve dört ağızlı olduğu kesici takımlarda elde edilen
ortalama yüzey pürüzlülüğü değerinin minimum değerde olduğu ve daha iyi bir yüzey kalitesi elde edildiğini
söylemek mümkündür.
Şekil 8’ de çapak genişliğinin üç farklı helis açısına ve kesme uzunluğuna bağlı olarak değişimi verilmiştir.
Öncelikli olarak hem zıt hem de aynı yönlü çapak genişliği değişimine bakıldığında genellikle zıt yönlü
kesimde çapak genişliğinin biraz daha büyük olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle helis açısının 25º ve
45º olduğu durumlarda ve kesme uzunluğunun artmasına bağlı olarak çapak genişliği artmaktadır. Fakat helis
açısının 45º olduğu durumda son iki kanal boyunca meydana gelen çapak genişliğinin her iki yönde de aynı
seyir izlediği görülmektedir. Kesme uzunluğuna bağlı olarak çapak genişliğinin artmasının kesici takım kenar
radüsünde meydana gelen değişimle bağlantılı olduğu düşünülmektedir.

Şekil 7. Ortalama yüzey pürüzlülüğünün helis açısı, eksenel talaş açısı ve ağız sayına bağlı olarak kesme uzunluğu boyunca
karşılaştırmalı olarak değişimi.
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Şekil 8. Çapak genişliğinin her üç helis açısı için kesme uzunluğuna ve frezeleme yönüne bağlı olarak değişimi.

Kesici takım kenar radüsünde meydana gelen artış, kesme işleminde takımın iş parçasına dalmasını
zorlaştırarak hem zıt hem de aynı yönde çapak oluşumunun artmasına neden olacaktır. Fakat kesme
uzunluğuna bağlı olarak çapak genişliği bazı durumlarda artma gösterirken bazı durumlarda ise azalma
eğilimi göstermektedir. Şekil 9’ da ise farklı helis açılarının kesme uzunluğuna bağlı olarak çapak oluşumuna
etkisi SEM fotoğraflarıyla da verilmiştir. Kesme uzunluğu, Lc ifadesi ile sembolize edilmektedir. Lc= 1 mm.
ilk kanalın ilk 1 mm. lik kesme mesafesini göstermektedir. Şekil 9’ da ayrıca 360 mm kesme mesafesinde
kesme işlemi sonrasındaki kanal girişlerine ait SEM görüntüleri yer almaktadır. Kesme mesafesinin 1 mm. ve
helis açısının 25º olduğu durumda aynı yönlü kesme bölgesinde çapak oluşumunun bir miktar daha fazla
olduğunu; 45º helis açısına sahip olan kesici takımda ise zıt yönlü bölgede meydana gelen çapak genişliğinin
biraz daha büyük olduğunu söylemek mümkündür.

Şekil 9. Helis açısına bağlı olarak kesme uzunluğu boyunca meydana gelen çapak genişliği değişimi SEM fotoğrafları (β =
-5º , z = 2)
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3.2.2. Ağız Sayısının Etkisi
Şekil 10’ da ağız sayısının kesme uzunluğuna bağlı olarak meydana gelen çapak genişliğinin değişimi
verilmiştir. Burada zıt yönde meydana gelen çapak boyutlarının daha büyük olduğunu söylemek mümkündür.
Genel bir ifade ile artan kesme uzunluğu yine çapak genişliğinin de başlangıca göre yani ilk kesme noktasına
göre artmasına neden olmuştur. Ağız sayısının 2 olduğu durumda hem zıt yönlü hem de aynı yönlü kesme
işlemi için elde edilen maksimum çapak genişliği 300 µm. civarında iken hem 3 hem de 4 ağızlı kesici
takımda elde edilen çapak genişliğinin 400 µm ve biraz üzerinde olduğunu görmek mümkündür. Şekil 10’ da
ise ağız sayısının etkisini ortaya koymak adına hem zıt hem de aynı yönlü frezelemede elde edilen ortalama
çapak genişliği verilmiştir. Tüm kanal boyunca aynı ve zıt yönlü farklı bölgelerden ayrı ayrı yapılan
ölçümlerin ortalaması alınmıştır. Buradan çıkan sonuca göre 2 ağızlı kesme işleminde çapak genişliğinin
minimum düzeyde olduğunu fakat 3 ağızlı ve 4 ağızlı kesici takımlarda elde edilen ortalama çapak
genişliğinin ise daha fazla ve birbirine çok yakın olduğu tespit edilmiştir. Şekil 11’ de ağız sayısının etkisinin
elde edilen SEM fotoğraflarıyla da görüntüsü verilmiştir. Kesme uzunluğunun 1 mm. ve ağız sayısının 4
olduğu durumda çapak genişliği minimum seviyede gibi görünmektedir. Bununla birlikte ağız sayısının 3
olduğu durumda ise çapak genişliğinin biraz daha büyük olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Kesme
uzunluğunun artmasıyla birlikte kenarlarda meydana gelen çapak boyutları da artmaktadır. Ağız sayısının 2
olduğu durumda artan kesme mesafesiyle birlikte zıt yönde meydana gelen çapak oluşumu artarken aynı
yönlü kesme bölgesinde ise bir kenar yırtılması şeklinde ortaya çıkan kenar oluşumunu görmek mümkündür.
Fakat 3 ağızlı ve 4 ağızlı kesme işlemlerinde benzer bir durum olmadığını söylemek mümkündür.

Şekil 10. Farklı ağız sayılarında kesme uzunluğuna bağlı olarak aynı ve zıt yönlü frezeleme bölgesinde meydana gelen
çapak genişliği değişimleri.
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Şekil 11. Ağız sayısına bağlı olarak kesme uzunluğu boyunca meydana gelen çapak genişliği değişimi SEM fotoğrafları (λ
= 25º β = -5º).

4. SONUÇ
Bu çalışmada, Inconel 718 Nikel alaşımının mikro frezeleme işlemi sonucunda farklı takım geometrilerinin
kesme kuvvetleri, takım aşınması, çapak boyutu, kanal geometrisi ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri
deneysel olarak araştırılmıştır. Elde edilen ve öne çıkan sonuçları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
•
•
•

•

Artan kesme uzunluğuna bağlı olarak ortalama yüzey pürüzlülüğü de artmaktadır. Bunun nedeni ise
takım kenar radüsünde meydana gelen abrasiv aşınmadır. Helis açısının 25° olduğu durumda
ortalama yüzey pürüzlülüğü değerleri minimum olarak elde edilmiştir.
Ağız sayısının artışı da yüzey pürüzlülüğünü kısmen etkilemiş olup, özellikle 2 ve 4 ağızlı kesici
takımda ortalama yüzey pürüzlülüğünün minimum olduğu gözlemlenmiştir.
Çapak genişliği değişiminde farklı helis açıları için 35° helis açısının (β= -5° ve z= 2 sabit alındı)
her iki yönlü frezeleme bölgesi için daha iyi sonuç verdiği bulunmuştur. Ağız sayısının 2 (λ= 25°
ve β= -5° sabit alındı) ve pozitif talaş açılarında da (λ= 45° ve z= 2 sabit alındı) çapak genişliğinin
aynı ve zıt yönlü frezeleme bölgesi için daha uygun olduğu tespit edilmiştir.
Minimum yüzey pürüzlülüğü için 25° helis açısının (β= -5° ve z= 2 sabit alındı) daha uygun olduğu
tespit edilmiştir. Ağız sayısının 2 ya da 4 olduğu durumda (λ= 25° ve β= -5° sabit alındı) ve eksenel
talaş açısı -5° için (λ= 35° ve z= 3 sabit alındı) ortalama yüzey pürüzlülüğünün daha uygun olduğu
belirtilmektedir.
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