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Abstract
Web document clustering uses data clustering techniques to group semantically-related web documents into groups, which
the documents forming the same cluster are more similar than the documents belong to the other clusters. One of the
methods to cluster the documents is based on the topics they contain. The main topic based technique used for topic-based
web document clustering is using the semantic-analysis model called Latent Semantic Analysis (LSA), which derives a
corpus-level semantics for every element in the corpus such as terms and documents. LSA model has been used in the
literature in different ways and variations, and for different purposes. In this study, we investigate the best use of LSA
model in semantically clustering of the text documents, as there are more than one possible variations when one use and
implements the LSA model. To do so, we test the LSA model in different combinations with six semantic-similarity measures
to find the best possible variation, which perform best in clustering web documents. K-Means algorithm is utilized for the
final actual document-clustering step. The best variation of using the LSA model in text clustering concluded after applying
it to real web document datasets. The results also demonstrate the effectiveness of all six semantic similarity measures with
the performance of using LSA model for the overall task of web document clustering.
Keywords: Document clustering, LSA model, semantic similarity measures.

1. INTRODUCTION
From the starting point of the invention of technology, the size of data has been growing vastly and
constantly. In general, the data has various dimensions and properties, which makes its processing and
analysis more complicated and costly by terms of size and time complexity. There are many sources and
applications for generating data such as bioinformatics, digital imaging, economics, social media, and many
other resources that have produced and still generating many high-dimensional and high-volume data sets.
Although having different sources of data generation, unstructured text remains the main data format on the
web. Therefore, having efficient and intelligent algorithms for mining and analyzing textual data is an
avoidable need in most application, which have the textual data as their main format of data.
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1.1. Related Works
The latent semantic model, also known as latent semantic indexing, has been used widely for performing text
document clustering [1], [2], [3], [4]. Due to different possible variations of using the LSA model, some work
has been done for evaluating different methods of using LSA model for the task of document clustering.
Below are some related works to our research:
The work in [5] compared the performance of LSA model with its probabilistic version known as
Probabilistic Latent Semantic Analysis, PLSA. The task was to improve the clustering of documents in Polish
language. Although the authors did observe that the LSA performance better than the PLSA model, by using
the purity measure of cluster evaluation, which is used in our study as well. However, they did not pay
attention to the parameters inside the LSA model itself for finding the best version of LSA model for the
same task of Polish text document clustering.
The authors in [6] performed a detailed survey with 17 papers, on the different methodologies of semanticbased clustering of text documents. Meanwhile the authors presented a comprehensive comparison of
different semantic based document clustering approaches, but they just considered the LSA model with
cosine similarity metric, which is one of the semantic similarity metrics being investigated along with others
with the LSA model for the task of web document clustering.
The work in [7] performed an investigation with the LSA model with the goal of improving the latent
semantic analysis performance. More precisely how the noise data affects the final results of LSA model.
While this work showed very clearly how noise data affects the performance of LSA model, such as the
shared terms decrease the performance of LSA for matching queries to documents from the same category
and they did found that identification and elimination of shared terms is key to increasing LSA performance,
but they did not focus on investigating which semantic similarity measure works best with the LSA model.
After reviewing the related works in the literature and due to the efficiency of the LSA model for semanticbased document clustering, our work presents a new method of investigating the usage of LSA model for the
task of web document clustering. Our work investigates the effect of the different semantic similarity
measures with the LSA model, as the LSA model needs a semantic similarity measure to calculate the
distance and similarity between the generated document vectors being generated by the LSA model.

1.2. Motivation
Textual data comes in the human language, English in our case. Thus, there is a need to explore its linguistic
properties to extract the knowledge from it. When we use the language, semantics is one of core aspects of it,
which makes human language sensible and meaningful to us. In the same way, machine also needs to
understand the textual data, as a human language, to make the best use of it. LSA model has become the
leading computational model of learning and representing the semantics from the text corpus [8].
The performance of LSA model, as a model of semantic learning, has been ambiguous after being used with
different available semantic similarity metrics for web document clustering. Therefore, there is need to
investigate the different variations of using LSA for the task of web document clustering. The importance of
this study is to find the best combination of LSA model with semantic similarity measurements.

2. CLUSTERING
Clustering could be defined as the process of dividing a set of data objects into a collection of separate groups
where the members of each group are similar somehow and dissimilar to the objects from another group.

2.1. Data Clustering
Clustering is known as the most common unsupervised machine learning problem. It is a mechanism which
subdivides a data set into number of clusters based on some given features in a feature space in a way that
similar/related data objects are grouped together, whereas dissimilar/non-related objects are kept in separate
clusters [9].
Data clustering process involves four main components, Fig. 1.
a. Features Selection/Extraction: where interesting features are selected from the input data objects,
as it is not the case, which all the features in the data are necessary for the clustering task.
b. Pattern Representation: the input patterns might be transformed to a different representation
rather than their main input representation, such as vectors or graphs.
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c.

d.

Measuring Similarity: one or more similarity (i.e. semantic similarity) measures are used in this
step to measure the similarity and dissimilarity of the input data objects. This step is crucial for the
further step or grouping and clustering of the input data objects.
Grouping: this step includes the mechanism and algorithm selected for the real clustering of data.
Data clustering algorithms come in different themes depending on the final needed results of the
clustering task.

2.2. Web Document Clustering
Web document clustering includes various methods for the fast information retrieval purposes on the web.
The problem rises, when the user has the difficulty to find a desired topic among many non-relevant results of
a searching query on the web. Here the role of web document clustering become more obvious, which
clusters the web documents and categorizes them and makes them ready for the user queries to retrieve the
most relevant web documents to the user.

Fig. 1. Main steps in data clustering

3. PROBLEM STATEMENT
This section states explicitly the problem we are indented to propose our solution for it, which is the
semantic-based web document clustering. In the semantic-based web document clustering, the unlabeled web
documents are grouped into semantically related clusters, where the web documents in the same cluster
belong to the same or similar topics, whereas the web documents in different clusters belong to different
topics. The input web document dataset is unlabeled, means the web documents have no explicit indications
to what topic each web document belongs. Therefore, the process of semantic-based web document clustering
became unsupervised machine learning task.
As in all data clustering tasks, in semantic-based web document clustering as well, some basic elements
should be available in the approach. First, the semantic modeling approach that extracts the latent meaning
from the input corpus. Second, there should be a measure of similarity involved to find the degree of the
relatedness of any given pair of web documents in the dataset.
The semantic modeling approach being investigated in our work is the LSA model, as the semantic learning
and knowledge representation model [10]. It is based on a general mathematical learning method that
achieves powerful inductive effects by extracting the right number of dimensions to represent topics inside
the text corpus [10].
LSA has been applied successfully in many text-mining and information retrieval tasks. When used for the
text-clustering in general and web document clustering task in specific, the LSA model performance depends
on the semantic similarity measurements being used with it. Therefore, there is a set of possible variations for
using the LSA model for semantically clustering the web documents, where different possible semantic
similarity measures can be used for the afterward step of clustering document vectors by the k-means
algorithm.
So, it is our research problem here to investigate and find the best possible variation of using LSA model with
semantic similarity measures for semantic-based web document clustering task. To do so, we have used the
k-means data-clustering algorithm, as the most famous data-clustering algorithm in the literature.

4. AIM OF THE STUDY
This work intents to find the best possible variation of using the LSA model with semantic similarity
measurements for the task of web document clustering, as one of the main data mining problems. Web
document clustering is one of the main modules in the current web search engines, which lets the web
documents clustered and ready for the user queries to produce more accurate relevant and faster results for its
users. Semantic based web document clustering enables the web search engines to produce semantically more
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relevant results for the user queries like retrieving web-pages with the topics and context that are most
relevant to the what users are looking for. This makes the web search engines more intelligent.

4.1. Proposed Approach
The approach we are proposing is to test different possible combinations of using semantic-similarity
measurements with LSA model for the web document-clustering task. This section demonstrates the
proposed approach the experimental settings for evaluating the performance of the implemented system.

4.1.1. Proposed Approach Steps:
The steps of our approach and its dataflow are illustrated in the Fig. 2. The steps in our method are as
following:
1-

Natural language pre-processing of the textual document dataset:

This pipeline is necessary for almost any text analysis and mining task, because the text needs to be
transformed to a better format, which is more suitable for the afterward steps of text mining, such as
clustering.
Web
Document
Dataset
TermDocument
Matrix
Generation

Natural Language
Processing Pipeline

Semantic
Space
Generation
using LSA
Model

Semantic
Similarity
Metrics

Perform
Clustering
using K-Means
Algorithm

K Clusters of
Documents

Fig. 2. The Proposed Approach Steps

a. Text Tokenization: Tokenizing the text into a sequence of tokens, to make the input text simpler to
handle in the further advanced steps.
b. Sentence Splitting: Splitting tokens into sentences.
c. Part of Speech Tagging: To label the tokens with their part-of-speech (POS) tags, such as the
identification of words as nouns, adverbs, verbs, and adjectives.
d. Lemmatization: Generates the base forms (lemmas) for all tokens in the annotation. it maps several
words into one common root. For example, gone, going, and went could be considered as go.
e. Stop-word Removal: they are words which are most frequently used in a context and they are less
important than other words, such as in, on, at, and, the, and is. There are several lists of stop
words containing different number of words. These words could be ignored or rejected after POS
tagging process as they are not nouns, adverbs, verbs, or adjectives [11].
2-

Constructing the tf/idf matrix:
This step is also necessary for finding the initial semantic similarity among documents in the
corpus. In this step documents are converted to vectors and a unique list of terms for the whole corpus is
generated.
3-

Construction of the semantic space using the LSA model:
The TF/IDF matrix needed to be reduced by size, and normalized so the values inside it better
represent the semantic similarly of documents. LSA model reduces the size of TFIDF matrix and thus
approximates it to one of its lower ranks using the Singular Value Decomposition (SVD) technique in
algebra [10].
N
(1)
IDF(t, D) = log
2

DF

TFIDF(t, d, D) = TF (t, d) × IDF (t, D)

(2)

4-

Setting a finite set of variations for semantic-similarity metric:
A finite test set of semantic similarity metrics are selected to investigate and find which one works
best with the LSA model for the final task of clustering the web documents. There have been a notable
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number of distance and similarity measures used for the task of document clustering, we intended to test
the following common list of similarly metrics:
1) Euclidean Distance: p = {t1, t2, t3, ..., tn} and q = {t1, t2, t3, ..., tn}: are two points, representing
two term vectors, to find the distance between them in the space.
d ( p, q) =

n

∑(q − p )
i =1

i

(3)

2

i

2) Jaccard Coefficient: (If A and B are both empty, we define J (A, B) = 1.) 0 ≤ J ( A, B) ≤ 1. Where J
(A, B) value falls between 0 and 1. It would be 1 when A = B, and 0 when they are totally
dissimilar, disjoint sets of terms.
J ( A, B) =

(4)

| A B|
| A B|
=
| A B | | A| +| B | −| A B |

3) Cosine Similarity: Where A and B: are two n-dimensional term vectors representing two documents
of the term set of T = {t1, ..., tn}. The similarity values generated by the cosine similarity are nonnegative values and in the range of
0 to 1.
n
(5)
∑ ( Ai * Bi )
A.B

sim( A, B) = cos(θ ) = || A |||| B || =

n i =1 2

∑

i =1

Ai *

∑

n

i =1

2

Bi

4) Pearson Correlation Coefficient (PCC):
PCC( X ,Y ) =

n(∑ xy) − (∑ x)(∑ y)

(6)

[n(∑ x ) − (∑ x) ][n(∑ y ) − (∑ y) ]
2

2

2

2

Where n is the number of dimensions the documents have been represented (i.e. 300)
X and Y are two document term vectors of the length n-dimensions, such as:
X = {x1, x2, x3, ..., xn} and Y = {y1, y2, y3, ..., yn}.

∑

∑

∑

x : sum of x (weights of) terms,
y : sum of y (weights of) terms,
xy : sum of products of
(weights of) paired terms, PCC has the values in the range between +1 to −1, where (+1) means that
the linear correlation is completely positive, (0) means there is no linear correlation, and (−1) means
that there is the linear correlation is completely negative.
5) Dice Coefficient: Where |A| and |B| are the numbers of elements in the two documents (term vectors /
data samples) of A and B. |A ∩ B| is the size of the intersection sub-set of two given documents.
Dice( A, B) =

2| A B |

(7)

| A| + | B |

6) Feature-Overlap Coefficient: Where Feature-Overlap (A, B), is the size of the intersection sub-set of two
given documents divided by the size of the document with minimum size (number terms).
Feature − Overlap( A, B) =

5-

| A B|
min(| A |,| B |)

(8)

Using the k-means data clustering algorithm:
We are going to use k-means algorithm in our work to cluster the web documents on semantic
bases, which is the main and most popular data clustering algorithm. Each document vector from the
reduced term-document matrix from LSA model is used as a data-point in the semantic space. In our
work, we are using different semantic-similarity metrics, to perform the document clustering task. The
very first step of k-means is to begin with randomly initializing a fixed number of clusters, say k, and
define centroids for each cluster. Then moving these centroids through finite number iteration until it
converges (no changes happen to the locations of centroids) [12]. The algorithm below explains in
detail the steps involved in the k-means algorithm [13]. As explained in the algorithm below, and
generally in the data clustering problem, we are given an input dataset of m elements: �(1), … , �(𝑚𝑚),
we aimed to partition and cluster the input data points into k number of groups. Here, we are given
feature vectors for each data point �(𝑖𝑖) ∈ ℝ𝑛𝑛 as usual; but no labels �(𝑖𝑖) (making this an
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unsupervised learning problem). Our goal is to predict k centroids and a label
[13].

1.Initialize cluster centroids µ ,µ ,…,µ ,∈R randomly.
n

1

2

(𝑖𝑖)

for each data-point

k

2.Repeat until convergence :{

c

(i )

µj

:= arg min j

∑
:=

m

(9)

For each �, set

(10)

1{c(i ) = j}x(i )

i=1
m

∑

For every �, set
|| x(i) − µ j ||2

i=1

1{c(i ) = j}

Ultimately, k-means will find the typical centroids (locations) by cycling between (1)
assigning data objects to clusters based on their distance to current centroids. (2) for each
cluster, choosing new centroids (data-points which are the center of a cluster) based on the
current assignment of data points to clusters [13].

4.2. Evaluating the Results of Documents Clustering
Using data and document clustering evaluation methods, we obtained the results of k-means algorithm along
with our previously mentioned six similarity metrics. For measuring the accuracy and quality of our
clustering results we have used the purity and entropy, to evaluate the clusters produced for each variation of
the combination of the LSA model and semantic-similarity metrics.

5. EXPERIMENTAL DATASETS
There are many resources for collecting data sets, for our investigation we have chosen the following two real
datasets, they are from different sources for the diversity purpose, containing articles and web pages.

5.1. BBC Dataset:
Our experiments are on the real datasets of web documents. We have used the BBC datasets, which holds the
content of the original articles owned by the BBC Corporation [14]. It consists of 2,225 documents from the
BBC news website corresponding to stories in five topical areas from 2004-2005. The topical class labels are:
Business (353), Entertainment (5386), Politics (417), Sport (511), and Tech (401).

5.2. CMU World Wide Knowledge Base (Web->KB) project:
It is a data set consisting of classified web pages. This data set contains WWW-pages collected from
computer science departments of various universities in January 1997 by the World Wide Knowledge Base
(Web->Kb) project of the CMU text learning group [15]. The 8,282 pages were manually classified into the
following categories: Student (1641), Faculty (1124), Staff (137), Department (182), Course (930), Project
(504), and Other (3764).

6. RESULTS
Table I and Table II show the purity and entropy results for semantic based clustering of web document
corpora; BBC and Web->KB. Fig. 3, and fig. 4 correspond to Table I and Table II respectively. As Table I
and Fig. 3 demonstrate, on average of both input corpora, cosine similarity metric has the best performance of
the overall for document clustering, then comes Euclidean and Pearson metrics of semantic similarity, and
Feature Overlap Coefficient has the weakest performance.

Table I. Average Purity results for both datasets
Metric
Cosine
Euclidean
Pearson Correlation Coefficient
Dice Coefficient
Jaccard Coefficient
Feature Overlap Coefficient

Average Purity
0.427
0.426
0.425
0.348
0.347
0.344
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Fig. 3. Average purity results for both datasets

Table II and Fig. 4. demonstrates the average Entropy results for both input datasets BBC and Web->KB.
Entropy measure is unlike the Purity measure, where the smaller Entropy values means higher clustering
quality. As it is shown in Table II and Fig. 4, again it is the Cosine metric which has the best performance
among other five metrics of semantic similarity. Also, again come next after Cosine metric, the both
Euclidean and Pearson Correlation metrics. Jaccard showed the weakest performance in terms of Entropy
metric.
Table II. Average Entropy results for both datasets
Metric
Cosine
Euclidean
Pearson Correlation Coefficient
Feature Overlap Coefficient
Dice Coefficient
Jaccard Coefficient

Average Entropy
0.77
0.78
0.79
0.87
0.88
0.89

Fig. 4. Average Entropy results for both datasets

7. CONCLUSIONS
To conclude, this investigation found the best use of LSA model in semantically clustering of the text
documents. Among six possible variations implemented with the LSA model, and for the task of web
document clustering, LSA model performed in different ways. On average, Cosine similarity found as best
metric to be used with the LSA model for the task of web document clustering. On average means the
performance of the system evaluated together for both input datasets of BBC and Web->KB. Whereas the
Jaccard Coefficient metric has been found to give the weakest performance for the task of web document
clustering. Also, both Pearson and Feature Overlap metrics showed medium performance among all six
metrics.
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One more finding of this investigation is that, besides having many parameters in both LSA model and KMeans algorithm, the semantic similarity metric has a notable effect of the final outcomes of document
clustering. A reasonable future work would be to investigate in depth other parameters included in the
proposed system, such as the number of clusters in the K-Means algorithm and the number of dimensions the
TF/IDF matrix is reduced to by the SVD technique. Also, possible future work can involve other text corpus
as inputs and involving other semantic similarity measurements.
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Abstract
Nowadays, the living standards of human beings have increased and necessity of the development of the
civil engineering field, which is the necessity of change of all engineering branches, has become
necessary. The increase in human needs has strengthened the importance of the diversity of the burden of
work, which has changed the diversity and usability of the engineering structure from day to day. The
structure is divided into two from the site of exposure. Static loader is expressed as permanent loader,
dynamic load is moment load like earthquake, impact. The impact load, i.e. the blow load, is expressed as
the variation of the stresses that the dynamic effect produced during the collision of two objects.
Examples of impact loads include explosions in reinforced concrete or steel buildings, vehicle or aircraft
impacts, explosions in nuclear installations, explosions in the boiler room to which the heating
installation is connected, and impacts of rock fragments broken off steep slopes in the highway tunnel are
investigated in this framework. As you can see, it is a load case that must be taken care of in design, so
that it is safe against shock loads. In this study, in order to shed light on these topics, the effect on the
sample was investigated if the same burden was applied at different heights in the impact load. The
IPE100 steel profile, which has two identical material properties, was first subjected to a load weight of
220 kg at a height of 1 meter. Then another sample with the same dimensions was applied with the same
load cell and impact load at a height of 2 meters. At the end of the experiment, the effects on the
specimens of the impact load were investigated.
Keywords: Steel, impact.
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1. GIRIŞ
Darbe etkisi betonarme yapılarda çok farklı şekillerde gelebilmektedir. Darbe etkisi ile yapıya düşük hızlı etki
ile gelebildiği gibi yüksek hızlı etki ile de gelebilmektedir. Gelen kuvvet küçük bir etki ise eleman bunu kendi
içinde emme özelliğine sahiptir. Ancak kuvvetimiz elemanın emme gücünden fazla ise elamanımızda kalıcı
deformasyon yada göçmeye gidebilecek etkiler yaratabilmektedir. Bu yükleme durumu, bazen yapıya bir
uçak çarpması bazen bir apartmanın kalorifer dairesinideki kazanın patlaması yada bir geminin köprü
kolonuna çarpması olarak görülebilmektedir. Darbe kuvvetinin etkidiği elamanın ‘rijit cisim’ yada ‘rijit
plastik cisim’ davranışı ile enerjiyi sönümlemesi gerekmektedir. Her iki kabüldede kuvvetin hızı önemlidir.
Çarpma kuvveti yapıda geri dönüşü zor olan hasarlar yapabilmektedir. Bu yüzden yapının ve yapı elemanın
darbe etkisi altındaki davranışının iyi bilinmesi gerekir.
N. Kishi, ve arkadaşları çalışmalarında serbest ağırlık düşürme deneyi yapmış kesme donatısının darbe
kuvveti üzerine etkisini incelemiştir. Y. Farnam, S. Mohammadi ve M. Shekarchi’nin çalışmasında
betonarme kirişleri fiber malzeme ile güçlendirmiş darbe etkisini incelemiştir. Demetrios M. Cotsovos,
kirişin orta noktasına bir darbe kuvveti uygulamış bu çalışmasını sonlu eleman motodunu doğrulamıştır.
Mustafa C. çalışmasında patlama yükünün yapıya verdiği zararlarla ilgili çalışmalarda bulunmuştur. Seyed
Hamid, Changiz Rezaei, betonarme kirişlere yanal yükü darbe kuvveti olarak uygulamış kirişlerin kırılma
yükünü bulmaya çalışmıştır. A.S. Shakir , Z.W. Guan , S.W. Jones çalışmalarında çelik boruların
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içinin beton ile doldurmuş bunların darbe kuvvetine karşı dayanımını incelemiştir. Ayrıca CFRP kullanarak
malzeme dayanımını artırmış darbe kuvveti altındaki bu malzemenin sağladığı faydayı incelemiştir. J.L. Yang
ve F. Xi’nin çalışmasında betonarme kirişlerde hızlı çarpma etkisi üzerinde deneysel ve teorik çalışmalarda
bulunmuştur. [1-7]

2. AMAÇ VE KAPSAM
Numuneler üniversite bünyesinde bulunan Mustafa KAZAK laboratuvarında deneyimli personel ile birlikte
hazırlanmıştır.
Deney düzeneği şekil 1’deki gibidir. Deney düzeneğinin bilgisayar ortamında tasarımı yapılmış numune
boyutları bu tasarım uygun hale getirilmiştir. Deney düzeneğinin mesnet ayakları yapılacak deneyin boyutuna
göre ayarlancak şekilde imal edilmiştir. Numunu boyutuna uygun hale getirilen mesnet mesafeleri daha sonra
zemine dökülmüş beton içerisine belli mesafeler ile açılmış bulon deliklerine sabitlenmiştir (Şekil 1.).

Şekil 1. Deney Düzeneği
Düzenek darbe deneylerini yapabilmek için üzerinde bir çekiç bulundurmaktadır. Bu çekicin ağırlığı 220kg
ağırlığında ve çekici serbest düşme mekanizmasına bağlanmıştır. Bu mekanizma kumanda yardımı ile
kaldırılarak serbest düşme uygulaması gerçekleştirilebilmektedir. Serbest düşme olayı yaklaşık 8sn gibi bir
sürede gerçekleşmektedir. Darbe etkisi gerçekleştikten sonra çekicin tekrar mekanizmaya bağlanması
kumanda sistemi ile gerçekleşmektedir.
Tasarımda iki farklı mesnet tasarlanmıştır. Bu mesnetlerden biri sabit diğeri ise kayıcı olacak şekilde imal
edilmiştir. Tasarımda, kullanılacak deney numuneleri ve ebatları göz önünde bulundurulmuştur.
Kirişlerimiz IPE 100 profil olarak seçilmiştir. Hazırlanan kirişlere 1 ve 2 metre yükseklikten 220kg düzenek
çekici serbest düşme ile bırakılmıştır. Numune üzerinde ve çekiç üzerine ivme ölçerler yerleştirilmiştir. Darbe
kuvvetinin yarattığı ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri çizilmek istenmiştir.

3. DENEYİN YAPILIŞI
Numuneler Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği laboratuvarına getirilerek düzeneğe yük kaldırıcı araçlar
yardımı ile yerleştirilmiştir. Çalışmada 2 adet IPE 100 profiller kullanılmıştır.
IPE 100 ebatlarında profil iki ucundan sabit ve kayıcı mesnetlere sabitlenmiştir. Numuneler üzerinde
belirlenen merkez noktalarına, imalat aşamasında hazırlanmış ivme ölçer monte noktalarına oluşturulmuştur.
Daha sonra bu monte noktalarına ivme ölçer ekipmanları ile beraber monte edilmiştir. Sistem hazırlandıktan
sonra aksaklık kontrolleri yapılıp varsa müdahale edilmiştir. İvmeölçerler zarar almaması adına üç tarafını
kapatacak şekilde çatı koruma alanı oluşturulmuştur. Numune ve düzenek çekicine ivmeölçerler monte
edildikten sonra bilgisayar ortamında test edilmiştir.
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Daha sonra deney sürecinde mekanizma çekici 2000mm ve 1000m yüksekliğe kaldırılarak sistem kaydı
başlatılması ve akabinde çekicin 2000mm ve 1000m’den serbest düşmesi sağlanmıştır. Çekiç numuneye
düştükten sonra kayıt belli bir süre sonra durdurularak veriler kayıt altına alınmıştır.
Elde edilen ivme-zaman grafikleri saniyede 10000 okuma ile elde edilmiştir. Okumalarda alt ve üst sınırlar
+5000g ve -5000g arasındadır. Deney süreci tamamlandıktan sonra veriler program hafızasında
saklanmaktadır. Ardından elde edilen verileri kullanabilmek adına proje ve ivme-zaman değerleri her numune
için ayrı ayrı dosyalanmıştır. Bu klasörler tarih, saat, dakika, saniye ve numune adı olarak kayıt altına
alınmaktadır.

4. DENEY SONUÇLARI
IPE100 numunelerine 1metre ve 2 metre yükseklikten çekiç düşürülmesine ait grafikler Seismo-Signal
programı ile işlenerek numunelere ait ivme-zaman, hız-zaman ve konum zaman grafikleri elde edilmiştir.
Sonuçlara uygun filtrelemeler yapılarak ses titreşimleri engellenmiştir.
1. Bir metre yükseklikten numuneye 220 kg çekiç düşmesiyle elde edilen ivme-zaman, hız-zaman, konumzaman değerleri

,

Şekil 2. 1 metre yükseklik için IPE100 ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri
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2. İki metre yükseklikten numuneye 220 kg çekiç düşmesiyle elde edilen ivme-zaman, hız-zaman, konumzaman değerleri

Şekil 3. 2 metre yükseklik için IPE100 ivme-zaman, hız-zaman, konum-zaman grafikleri
Deney IPE100 profillerine 1 metre ve 2 metre yüksekliklerden çekiç düşürülerek tamamlanmıştır. İşlenmemiş
verilere gerekli filtreleme işlemleri yapılarak Şekil 2 ve Şekil 3’de olduğu gibi grafikler elde edilmiştir.
Düşey eksende numune merkez noktasına serbest düşme ile darbe etkisi oluşturacak çekicin konumunun
grafikler incelediğinde önemli olduğu gözükmektedir. 2 metre yükseklikten serbest düşmeye maruz bırakılan
çekicin 1 metre yükseklikten serbest düşmeye maruz bırakılan çekice göre numune üzerindeki deplasman
miktarının daha fazla olduğu gözükmektedir.
Çekic doğrultusu yer çekimi etkisi ile hareket etmekte buda numune merkezi olmaktadır. Numuneye gelen ilk
çekiç darbesi numune üzerinde deformasyonlara sebebiyet vermektedir. Bu deformasyonları çekiç ağırlığı,
çekiç konumu, çekiç yüzeyi gibi bazı faktörler etkilemektedir. Burada kıyas faktörü çekiç konumudur. Çekiç
bulunduğu konumdan serbest düşme yaparak ilk etki sonucunda numune üzerindeki ivme ölçerleri
tetiklemektedir. 1 metre ve 2 metre yükseklikten serbest düşme yapan çekiçlerin numune üzerindeki
oluşturduğu hız-zaman grafikleri incelendiğinde, 2 metre yükseklikten bırakılan çekicin numune üzerinde
oluşturduğu hız-zaman değerleri 1 metre yükseklikten bırakılan çekicin oluşturduğu değerlerden daha fazla
olduğu gözükmektedir. Yer çekimi doğrultusunda elde edilen hız, oluşacak deplasmanla doğrudan ilgili
olmaktadır.
Genel olarak yapılan çalışmaya bakıldığında darbe etkisini oluşturan faktörlerin, çarpma eksenine olan
konumlarının oldukça önemli olduğunu görmekteyiz. Darbe etkisi faktörü ile çarpma yüzeyi arasındaki
mesafenin artışı çarpma yüzeyindeki deformasyonu doğrudan etkilemektedir.
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Abstract
In this study, reinforced concrete buildings were investigated regarding soft-story for different ground
story height. After destructive earthquakes in Turkey, it was shown that soft-story have an important
effect on building damages. Especially, in building with hollow block slab system, the soft-story effect has
more importance because of the low lateral stiffness of this system. Shallow and wide beams that are
usually used in hollow block slab system reduce lateral stiffness and performance of buildings. In these
type buildings, using of shear walls that have high lateral stiffness may prefer for optimal design. For
both safe and economical design, optimal shear wall ratios should be used in buildings. In this study, for
hollow block slab system, optimal shear wall ratios was tried to determine for different ground story
height. The results show that shear walls reduce lateral drift ratios arisen from the increment of ground
story height. For determining optimal shear wall ratios, the building was designed for different shear
wall ratios, and lateral drift ratios were obtained to evaluate the building performance.
Keywords: Hollow block slab, one way joist slab, shear wall, soft-story, lateral drift ratio

1. INTRODUCTION
One way joist slab consists of joists and a thin slab. The space between joists is filled with nonstructural
materials such as styrofoam, briquette, and tile for flat slab ceiling and this system is called hollow block slab
[1]. Hollow block slab system is usually preferred for effective using of floor height and flat slab ceiling in
architectural areas. This system provides less formwork and construction time because of flat slab ceiling [2].
Using of this slab system have been more common thanks to this advantages.
In hollow block slab system, beams are usually chosen same height with joists for having flat slab ceiling. In
Turkey, the thickness of hollow block slab is usually 300 mm or 320 mm [3]. In this situation, beams used in
hollow block slab system have less height than beams used in beam floor system. For this reason, lateral
stiffness of hollow block slab system is less than beam floor system. Because of low lateral stiffness, lateral
drift ratios in hollow block slab is usually more than beam floor system [4]. In buildings, more lateral drift
ratios increase the second-order effect.
The soft-story become excessive lateral drift ratio in a story. Especially, ground story of buildings may have
more height than upper stories and infill walls used in the building may not exist in the ground story. These
situations have a negative effect on building performance [5]. Hollow block slab system is usually used in
these type buildings. But hollow block slab system that has low lateral stiffness increases the risk of soft-story
in these buildings. For decreasing risk of soft-story, using of shear walls that restrict lateral drift ratios and
increase lateral stiffness of building is a nearly optimum method.
The purpose of this study is that improve the performance of building with hollow block slab system under
earthquake load; the reinforced concrete buildings were investigated regarding soft-story for different ground
story height. Effect of different shear walls ratios on soft-story was numerically investigated regarding lateral
drift ratios. In analysis 5 and 8 stories buildings were investigated. Buildings were designed as frame system,
*
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and then 0.5%, 1.0%, and 1.5% area plan shear walls were added to systems, and lateral drift ratios were
obtained for each story.

2. HOLLOW BLOCK SLAB SYSTEM AND BUILDING PERFORMANCE
In hollow block slab system, the height of beams and joists is usually selected same, therefore shallow beams
that have low height is usually used in this slab type. Nonstructural materials are used in this slab type for
providing flat slab ceiling. Fig.1. and Fig.2. show hollow block slab system and nonstructural materials.
Shallow beams reduce lateral stiffness of building. Low lateral stiffness increases the lateral drift ratios. More
second-order effect consists of more lateral drift ratios. These situations cause weak performance of hollow
block slab under earthquake loads [6].

Fig. 1. A multistory building with hollow block slab
system

Fig. 2. Nonstructural materials and rebars used in hollow
block slab in practice

In Adapazarı Earthquake (1967), buildings with hollow block slab experienced heavy damages [7]. Therefore
TEC-1968 (Turkish Earthquake Code-1968) prohibited using of this slab type in earthquake zones [8]. But
TEC-1975 allowed using this slab type in earthquake zone with requirement that uses shear walls for building
higher than certain height [9]. In earthquake zones TEC-1998 and TEC-2007 don’t obligate using of shear
walls only if structural elements are designed ductile [10], [11].
It is reported that in Van Earthquake (2011), hollow block slab buildings have more infill wall damage than
beam floor system and this slab type has big lateral drift ratios [12].
After Van Earthquake (2011) authors observations, examinations and calculations show that hollow block
slab buildings with high ground story have important damages in vertical structural elements in addition to
infill wall damages. Fig. 3. shows a building with hollow block slab system damaged after Van earthquake
(2011). In this building, in addition infill walls, columns located in ground story was damaged. It is thought
that low lateral stiffness of these buildings has an effect on these damages. Therefore, using of shear walls
without torsion effect improve the building performance and may compensate construction defects.

Fig. 3. A multistory building with hollow block slab system damaged after Van Earthquake (2011)
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3. SOFT-STORY EFFECT
In a building, a story may have more height than other stories or infill walls used between frames may not
exist in a story. In Turkey, these two situations are usually seen in ground stories because of commercial
reasons. These situations decrease the lateral stiffness and increase the risk of soft-story in buildings. Past
studies show that removing of infill walls in ground story reduce 30% lateral load carrying capacity of
building and increase 10% lateral drift ratios [13], [14]. Study of Domínguez et al. on wide beams and infill
walls show that infill wall reduces lateral drift ratios of buildings [15]. Infill wall increases the initial stiffness
of buildings, but they are a collapse in lower lateral drift ratios than frame elements. Collapsing of infill walls
decrease the stiffness of buildings. Therefore for preventing infill walls from collapse lateral drift ratios of
buildings should be restricted. In addition to these negative situations, because of the low lateral stiffness of
hollow block slab, soft-story should be carefully investigated. In this study, loads of infill walls added to
buildings, but the contribution of infill walls to lateral stiffness is not considered compatible with TEC-2007
[10].
For decreasing lateral drift ratios of building with hollow block slab shear walls that restrict the lateral drift
ratios usually prefer an optimal solution. Shear walls increase the lateral stiffness of building and decrease the
lateral drift ratios [1]. Study of Ince et al. (2017) about soft-story in building with hollow block slab show that
hollow block slab buildings designed as only frame system may have big lateral drift ratios for building,
therefore shear walls should be added this type building [16]. Study of Sahin et al. (2013) show that story
number of buildings affect lateral displacement [17]. Therefore, as the number of buildings increases, using
of shear wall ratios should be increased.

4. NUMERICAL ANALYSIS
In this study, 5 (basement+ground+3 stories) and 8 (basement+ground+6 stories) stories reinforced concrete
building was investigated with different ground story height and different amount shear walls. Ground story
height was 3.0, 3.5, 4.0 and 4.5 m. In the first stage, buildings were designed as frame system, and then 0.5%,
1.0%, and 1.5% area plan shear walls were added to buildings and lateral drift ratios was obtained for each
story.
Buildings have 16×16 m2 area plan (Fig.4.). In buildings beams and joists selected same height as 320 mm
(70 mm thin slab and 250 mm clear joist height). All around of basement constructed with the shear wall.
Building designed according to TEC-2007 and TS 500 (Requirements for design and construction of
reinforced concrete structures) [10], [18]. Table I. shows the dimensions of structural elements. Table II.
shows the structural materials and design parameters used in buildings. Structure analysis software IdeCAD is
used for analysis of buildings [19]. According to the result of the analysis, lateral drift ratios of each story
obtained. Lateral drift ratios present as a graphic for 5 stories buildings in Fig. 5. and 8 stories buildings in
Fig. 6.
Table I. Dimensions of Structural elements (cm)
Columns
Outside

Inside

5 stories

45/45

45/45

8 stories

45/45

50/50

Shear walls (for one direction)

Beams
60/32

0.5%
2×(30/210)

1.0%
4×(30/210)

1.5%
4×(30/320)

60/32

2×(30/210)

4×(30/210)

4×(30/320)

Table II. Structural materials and design parameters
Structural materials

Design parameters

Concrete

Steel

Nonstructural material

Earthquake zone

Soil class

C25

S420

Styrofoam

1o

Z3
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a) Shear wall ratio: 0%

b) Shear wall ratio: 0.5%

c) Shear wall ratio: 1.0%

Fig. 4. Area plan of buildings
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a) Shear wall ratio: 0% [16]

b) Shear wall ratio: 0.5%

c) Shear wall ratio: 1.0 % [16]

d) Shear wall ratio: 1.5%

Fig. 5. 5 stories buildings

In 5 stories buildings, as ground story height increases from 3.0 m to 4.5 m, lateral drift ratios of ground story
was increased nearly 60%, 40%, 25% and 50% (the value of 50% arise from low lateral drift ratios in
Fig.5.d.) for frame system, 0.5%, 1.0%, 1.5% area plan shear wall respectively. With adding 0.5%, 1.0% and
1.5% area plan shear walls to frame systems, reduce lateral drift ratios of the ground story nearly 55%, 65%
and 80% respectively.
In 8 stories buildings, as ground story height increases from 3.0 m to 4.5 m, lateral drift ratios of the ground
story was increased nearly 50%, 30%, 35% and 20% for frame system, 0.5%, 1.0%, 1.5% area plan shear
wall respectively. With adding 0.5%, 1.0% and 1.5% area plan shear walls to frame systems reduce lateral
drift ratios of the ground story nearly 45%, 55% and 65% respectively.
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a) Shear wall ratio: 0% [16]

b) Shear wall ratio: 0.5%

c) Shear wall ratio: 1.0% [16]

d) Shear wall ratio: 1.5%

Fig. 6. 8 stories buildings

In a prestudy by Ince et al. (2017), it is shown that as a number of stories increase, lateral drift ratios of
ground stories become closer to 2% that is required by TEC-2007 for lateral drift ratio limit [15], [10]. In the
same study, the effect of infill walls on frame stiffness was neglected. Therefore increment of lateral drift
ratios from removing infill walls in the ground story was neglected [15]. Authors think that if the effect of
infill walls were considered in the design, lateral drift ratios could exceed 2% that is required by TEC-2007
for lateral drift ratio limit [10]. These increments in lateral drift ratios have a negative effect on buildings
performance under earthquake loads. Earthquake damages are a proof of insufficient performances of
buildings. But in this study, it is shown that using of shear walls reduce this lateral drift ratios from the limit
of 2% limit and using of shear walls reduce the effect of changing in ground story height on the increment of
lateral drift ratios. Fig. 7. shows decreasing of lateral drift ratios using with shear walls.
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Fig. 7. Lateral drift ratios of ground stories

5. CONCLUSİON
In this study, 5 and 8 stories buildings with different ground story heights were investigated for a different
amount of shear walls. According to results, lateral drift ratios were obtained for each story. Result presents
below;
•
•
•

In frame systems, the increment of ground story height from 3.0 m to 4.5 m, lateral drift ratios of
the ground story was increased nearly 60% in 5 stories building and nearly 50% in 8 story building.
In 5 stories buildings with frame system, using of 0.5%, 1.0%, and 1.5% area plan shear walls
reduces the lateral rift ratios nearly 55%, 65%, and 80% respectively.
In 8 stories buildings with frame system, using of 0.5%, 1.0%, and 1.5% area plan shear walls
reduces the lateral rift ratios nearly 45%, 55%, and 65% respectively.

In this study, shear walls were symmetrically added to buildings without torsion effect and the effect of infill
walls on frame stiffness is not considered. Especially infill walls removed in the ground story have an
important effect on displacement. If this effect is considered in the building, lateral drift ratios will be more.
This increment has a negative effect on building performance. As the number of stories increased, amount of
shear walls should be increased for restricting lateral drift ratios.
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Abstract
The presence of bacterial pathogens in water bodies, alongside their growing antibiotic resistance, endangers
access to freshwater sources and necessitates their successful inactivation of target organism with a proper
disinfection technology. In this study, photocatalytic treatment of antibiotic resistant bacteria (ARB) E.coli DSM498 under solar and UV simulated irradiation conditions have been tested at different water matrix conditions in
a parallel plate reactor configuration. Effect of Sulfamethoxazole (SMX) antibiotic concentration on
photocatalytic (PC) bacteria inactivation have also been revealed.
Experiments were carried out on TTIP based thin-films at optimized process conditions. The recycling batch mode
of operation at the PPL reactor configuration was previously reported to be providing replicable experimental
results on degradation of micropollutants and bacteria inactivation. UV-A irradiation was provided by UV
simulation reactor and by exposure to direct sun light. Bacterial regrowth test was conducted to evaluate the
effectiveness of bacterial inactivation by the photocatalytic process. Distilled water, advanced biological
treatment and ultrafiltration effluents of urban waste water were used as aqueous medium in experiments.
Bacterial viable counts were determined through colonies enumeration applying the culture technique and the
serial dilution streak plate procedure using nutrient agar. Disinfection rates were estimated based on the widely
reported disinfection models, that were fitted to the experimental data via a non-linear approach. Solar photocatalysis with Mn doped Ti thin-films have provided enhanced level of bacteria inactivation while level of
regrowth was critically reduced to zero. Water matrix properties found to play an indispensable role on bacteria
inactivation rates. Also antibiotic concentration, being an organic constituent for the photocatalysis process
mechanism, played an inhibiting role on PC bacteria inactivation just below and around the SMX minimum
inhibitory concentration reported for AR.E.coli species.
Keywords: Bacteria inactivation, microbial regrowth, solar photocatalysis, TTIP thin-film, water matrix,

1. INTRODUCTION
Considering the present situation and even the most optimistic predictive assumptions concerning water
scarcity, water pollution has pushed research into low energy, cost efficient and eco-friendly treatment
alternatives. Reuse of wastewater has to be paid the utmost attention in order to meet standards of growing
urban, agricultural and industrial development in terms of water demand.
Since the conventional treatment plants in line with their planning and project purposes, are able to meet the
required standards for removal of suspended solids, nutrients, organic matter and pathogens. Besides the main
promoters of faecal contamination (mainly represented by coliform bacteria E.coli) can be defined as onsite
treatment plants that are mainly composed of septic tanks-soil adsorption systems) [1,2]. Several emerging
classes of micropollutants such as personal care products and drugs exist in wastewater and conventional
*
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treatment systems are not sufficient in terms of removal of these compounds and provide total disinfection
[3,4]. Therefore, it is generally accepted the use of tertiary treatment, usually using oxidation (i.e., ozonation)
or adsorption techniques (i.e., activated carbon) to improve the quality of treated wastewater. Despite many
available studies regarding the effect of advanced treatment technologies on bacteria inactivation [5], lack of
research in gene transfer and antibiotic resistance control and microbial regrowth bring along low level
disinfection .
Advanced oxidation processes (AOPs) forming ROS especially hydroxyl radicals (•OH) constitute
one of the most efficient treatment options that is able to decompose organic contaminants and inactivate
bacteria. AOPs such as ozone, UV, and photocatalysis seem to be very effective for bacteria inactivation.
However, microbial re-growth is not to be ignored and a final disinfection seems unavoidable for long-term
safety. Unselective multi-step pathways (mostly valid for hydroxyl radicals •OH ) limit their efficiency in
complex environmental matrices, with dissolved organic matter and carbonate/bicarbonate anions to be
among the main hydroxyl radical scavengers in wastewater [6]. Increased scavenging rate of water matrix
bring along the increased energy requirement for oxidation and disinfection [7].
Many factors must be considered in order to develop and implement treatment systems to improve
the microbial quality of surface water. Disinfection mechanism of varying processes be it chlorination, UV
disinfection, photocatalytic inactivation and many other AOPs depend on the micro-organism (the resistance
of a particular strain), the wastewater characteristics, and disinfectant or photocatalyst dose, duration, reactor
configuration etc [8]. For the case of photocatalysis it is essential to develop/choose proper photocatalyst in
order to make the best of process efficiency from the point of UV utilization, removal rate, energy and cost.
In line with this perspective intensive research was carried out in a way to produce photocatalyst with
enhanced energy band gap properties, UV-visible absorption capacity and surface properties. One of the main
objectives is to shift the UV absorption spectrum of the photocatalyst to visible region which makes it
superior under solar irradiation conditions [9].
In this study, bare and Mn doped thin-film photo-catalysis was applied for E.coli DSM-498 bacteria
inactivation at PPL reactor configuration under UV-A simulated and solar irradiation conditions. Process
efficiency was evaluated under different water matrix conditions be it; UWWTP advanced biological
treatment (ABT) effluent, ultrafiltration (UF) effluent and distilled water with initial antibiotic concentration.
Meanwhile the process time required for total inactivation was determined for each treatment scenario taking
into account the issue of possible microbial regrowth.

2. MATERIAL & METHODS

2.1. Inoculum and Sample Preparation
The bacterial reference strain used for disinfection experiments was E. coli DSM-498. Experimental runs
were conducted with samples consisted of sterile water with 0.8 w/v % NaCl and with other UWWTP
effluents. All samples were inoculated with the required volume of E. coli or liquid culture, grown overnight
at 37 oC in nutrient broth (LABM), so as to obtain the desired initial bacterial population, which was set to
105 CFU/mL. The estimation of bacterial concentration in suspensions was performed measuring the optical
density of the liquid culture at 600 nm (Shimadzu UV1240 spectrophotometer) and using the McFarland
scale. Prior to photocatalytic bacteria inactivation experiments in the presence of antibiotics, 0.1, 0.3, 1.2, 2
mg/L SMX solutions were prepared in distilled water at pH: 5.5 conditions. Initial bacteria concentration was
set to 105 CFU/mL for E.coli DSM-498. Reference experiments were run in same initial antibiotic and
bacteria concentration at dark and UV-A photolysis conditions.

2.2. Photocatalytic Experiments
Disinfection experiments were performed in the Parallel Plate reactor configuration with surface immobilized
photocatalyst (in the form of thin-film), as described in a previous study of ours [1]. Polyethylene glycol
enriched Titanium tetraisopropoxide based bare and Mn doped TFs were fabricated and used in PC
experiments [10]. The PPL reactor was operated in fully plug-flow conditions with no recirculation or deadzones along the flow direction. Bacteria solution was circulated to PPL reactor from a 500 mL glass feeding
tank kept under continuous magnetic stirring. The bacterial solution was recirculated along the PPL reactor
using a peristaltic pump prior to sterilization of the system (PPL reactor, tubings etc.) (R&R 2016)

The experimental conditions be it flow rate, pH, total volume, initial bacteria concentration was set specific
intervals that have been optimized in a recent study of ours [11].
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2.3. UWWTP Effluent - Collection of Samples
Advanced biological treatment and ultrafiltration effluents samples collected from the treatment plant were
transferred to the laboratory within the same day and stored at 4 0C. Prior to photocatalytic experimentation,
samples were autoclaved at 120 0C for 20 minutes in order to sterilize and eliminate different microbiological
aspects and attempts. In this way, they became eligible to be used as water matrix in specific E.coli DSM-498
bacteria based bacteria inactivation study. After cooling well sterilized samples to indoor temperature E.coli
DSM-498 bacteria were innoculated into the media. The estimation of bacterial concentration in suspensions
was performed measuring the optical density of the liquid culture at 600 nm (Shimadzu UV1240
spectrophotometer) and using the McFarland scale. Target bacteria concentration was achieved by proper
serial dilution procedure.

2.4. UV-A Simulated & solar Photocatalytic Experiments
All experiments were carried out at 105 CFU/mL E.coli DSM concentration, pH:5.5 conditions. Simulated
UV-A was provided by three Philips-BLB 8W lamps positioned on the top of PPL reactor, that equal to 0.90
mw/cm2 UV-A energy. That specifific UV simulation reactor configuration was described in a previous study
of ours [1]. UV-A energy measurements were performed by Universal photometer (MRC-Israel) in the field
between July-August (between 12.00-16.30) in a way to represent the average UV irradiation conditions
effective on reactor surface. The daily and average UV-A energy values were provided in the form of a table
as Supplamentary data. The PPL photoreactor was positioned with a specific 37o angle to the horizontal axis,
in order to increase process efficiency by maximizing the unit UV absorption capacity of the photo-catalyst
surface [12]. The average UV energy was 2.08 mW/cm2. Moreover, photocatalytic bacteria inactivation
potential by Mn doped thin-films were evaluated under solar irradiation conditions. Reference experiments
were conducted at; Dark, UV-A simulated and solar photolysis conditions.
Disinfection rates were compared by Modified HOM model, which was found to be the best fitting model for
the reactor conditions. Model fitting and estimation of the coefficients were described in a previous study of
ours. (R&R 2016). At this point, the lag phase at the beginning and end of the inactivation was excluded and
the coefficient of rate for bacteria inactivation was estimated based on LOG inactivation phase. Thereby the
k 2 coefficient of Mod. Hom model is representative of the rate of LOG inactivation phase as reported in many
literature findings [13,14].

3. RESULTS & DISCUSSION
3.1. Photocatalytic Bacteria Inactivation Under Solar Irradiation
The capability of thin-film photocatalytic bacteria inactivation at PPL reactor configuration has been
well described and discussed with the literature in a recent study of ours (R&R2016). Thin-film
photocatalysis at PPL reactor configuration was able to provide significant bacteria inactivation rates under
solar irradiation of 2.08 mW/cm2 UV-A (3 LOG removal after 300 min). Furthermore, photocatalysis by Mn
doped TTIP thin-films ended up with total bacteria inactivation at the end of same process time (Figure 1).
Process time required for each experimental condition is well discussed and detailed taking into account the
possible microbial regrowth and factors promoting regrowth of post treatment bacteria cells.
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Figure 1. Solar photolytic and photocatalytic E.coli DSM-498 bacteria inactivation, pH: 5.5, [C] 0 bacteria : 105 CFU/mL,
Flow rate: 80 mL/dk, [C] NaCl: 0.08 gr/L, (Experimental study was carried out as duplicates, presented values are average
of duplicates with percentage of SD< %5

It has been reported in recent literature findings that, Mn doped TiO 2 photocatalysts are able to
provide enhanced level of bacteria inactivation [15] Danae et al. (2014) have studied E.coli and K.
pneumoniae (at 106 CFU/mL) bacteria inactivation by Mn doped TiO 2 photocatalyts at 100 mg/L initial
concentration at bench scale. Total process time was reduced by %70 (to 20-30 min) by Mn doped
photocatalysts. Based on the dopant concentration optimization findings, above a certain level (%0.3 in w/w
basis) amount of Mn dopant have been reported to inhibit photocatalytic inactivation mechanism [15].
In another study, Fisher et al. (2013), %1 (w/w basis) Cu doped TiO 2 have provided enhanced level of
photocatalytic inactivation and reduced total process time for E.coli ve E.faecalis bacteria under solar
irradiated conditions [16]. According to many literature findings it can be concluded that doping TiO2 based
photo-catalysts with metal dopants move the UV absorption spectrum of the material to visible region that
contribute to achieve photo-catalyst with improved solar photo-catalysis efficiency [17–20].
Determined coefficients of bacteria inactivation by Mod.Hom model presented in the ascending order in
compliance with the Figure 1; 0.0021, 0.0064, 0.074, 0.34 and are in a comparable range with the literature
findings. In the study of Danae et al (2014) estimated coefficients were in the k: 0.032-0.057 min-1 range for
the case of heterogenous photocatalytic inactivation of E.coli with 0.3% Mn:TiO 2 , 0.3% Co:TiO 2 , 0.1%
Mn/Co:TiO 2 dopants.

3.2 Total Bacteria Inactivation and Issue of Bacteria Regrowth
Process time required for Total bacteria inactivation and regrowth behaviour of post treatment
bacteria cells were determined by comparing obtained inactivation rates after specific process duration for
solar photo-catalysis, Mn doped solar photo-catalysis , solar photolysis and UV-A photo-catalysis as depicted
in Figure 2.
At PPL reactor configuration, total inactivation of initial 105 CFU/mL bacteria population took
more than six hours for the case of solar disinfection. Solar disinfection, a suitable treatment option to provide
total bacteria inactivation but lack to prevent bacterial regrowth in most of the scenario, as it is the case in this
study (Figure 2) [21]. Process time required for total bacteria inactivation decreased by applying UV-A
photo-catalysis, solar photo-catalysis and solar photo-catalysis with Mn doped thin-films with the following
order 6 h > 5 h > 4 h. A series of samples were collected subsequent to total bacteria inactivation and exposed
to different conditions (be it 5 h exposure to Mueller Hinton broth, NaCl isotonic solution) before being
subjected to serial dilution streak plate procedure
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Figure 2. Total bacteria inactivation and the process time required, microbial re-growth behaviour of post treatment
bacteria cells, pH: 5.5, [C] 0 bacteria : 105 CFU/mL, Flow rate: 80 mL/min, [C] NaCl : 0.08 gr/L, (Experimental study was
carried out as duplicates, presented values are average of duplicates with percentage of SD< %5).

According to obtained results by direct cultivation of samples into the agar, solar photo-catalysis
and Mn doped solar photo-catalysis are able to inactivate bacteria cells, also preventing biological regrowth.
Besides, post treatment samples exposed to Mueller-hinton broth conditions for 5 hours bring about variations
in the regrowth behaviour. Solar photo-catalysis effluents that were subjected to Mueller-Hinton prior to their
cultivation into nutrient agar plates ended with enumerable colonies after 24 h, while no regrowth had
occurred for the case of direct cultivation. While under any circumstances regrowth was inhibited at Mn
doped solar photo-catalysis effluents. Neither isotonic conditions nor the broth conditions were able to
promote bacteria growth conditions for the post treatment bacteria cells exposed to Mn doped solar photocatalysis.
The mechanism of action for photocatalytic bacteria inactivation can be summarized as follows;
lipid peroxidation, transformation of the protein structure and DNA damage of the cell [22,23]. ROS formed
as a result of Mn doped solar photo-catalysis process have relatively shorter life time but have potential to
diffuse short distances and efficiently oxidize target pollutant. Thereby the efficiency in intracellular
oxidation may bring along variations in total process efficiency, where it may be the case for Mn doped solar
photo-catalysis. In reference to these findings, ambient conditions that the post treated bacteria cells exposed
may lead to variations in bacteria regrowth and necessitate further research in the field.

3.2. Effect of Water Matrix Constituents on Photocatalytic Bacteria Inactivation
One of the most important obstacle to develop larger scale and more efficient application of bacteria
inactivation by surface immobilized photo-catalysis is the lack of research focused on process efficiency
estimation at different water matrixes. For the case of bacteria inactivation, it would be an inadequate
description of organic-inorganic substances as photo-catalyst surface adsorbing factors that compete with
bacteria cells for ROS formed as a result of photo-catalysis process. Existence of organic/inorganic species
also have influence on UV absorbance efficiency of the photocatalytic material/process [24,25].
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In this context, comparison was made between acquired process efficiencies at different water matrixes be it
biological treatment, ultrafiltration effluents of urban waste water treatment plant (Ambarlı UWWTP
İstanbul). Also effect of antibiotic concentration on photocatalytic bacteria inactivation has been
experimentally studied and evaluated.

3.2.1. Effect of antibiotics concentration on photocatalytic bacteria inactivationOnly a few
research has dealt with antibiotic concentration effect on photocatalytic bacteria inactivation. In one of the
most recent studies, effect of chloramphenicol concentration (25 ppm) on bacteria inactivation kinetics
achieved by heterogenous photo-catalysis (Escherichia coli K-12, 109 CFU/mL) has been determined and
process efficiency was found to be negatively affected by antibiotic concentration [26]. One has to know that
rate of inorganics diffusion into the cell play a determining role on photolytic and photocatalytic bacteria cell
inactivation mechanisms [27]. From the theoretical point of view, increased SMX concentration may lead to
higher amount of antibiotic molecules diffusion into the bacteria cell which would end up with a cell structure
that is less tolerable to oxidative conditions. As previously mentioned, considering non-selective mechanism
of OH radicals SMX molecules are expected to play a competitive role for the photo-catalysis process.

Figure 3. a) Bacteria inactivation profile under dark and UV photolysis conditions and b) Photocatalytic conditions at
varying initial SMX concentrations (240 min total process time, [C]bacteria: 105 CFU/mL, Flow rate : 80 mL/min, pH:
5.5.

The k 2 coefficient of reaction rates are 0.53, 0.26, 0.081, 0.069 and 0.42 from no SMX
concentration to 2 mg/L initial conditions by order. The competition between SMX antibiotic and bacteria
cell for photo-catalyst surface, OH radicals and UV photons is theoretically known and reported to cause
inhibition on bacteria inactivation as it’s the case depicted in Figure 3 for 1.2-2 mg/L SMX concentration .
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Even small rates of photolytic SMX degradation may have caused formation of more harmful
degradation by-products during UV-A photolysis [11]. These compounds may be more prone to penetrate
into bacteria cell because of their reduced molecular sizes [28]. That may be explanatory of the different level
of inactivation achieved at initial SMX concentration of 1.2 mg/L dark and UV irradiated conditions. Theory
suggest that the existence of ROS, mainly HO● radicals create oxidative conditions (even at UV photolysis
conditions) which make bacteria cells become more susceptible to antibiotic concentration [29].

3.2.2. Effect of UWWTP effluent matrix on photocatalytic bacteria inactivation
Organic matter reported to act as a shield for bacteria cells against and diminish oxidative stress conditions
that may have derived from photocatalysis, chlorination, fenton processes etc [28,30,31] In the sense of direct
interaction with bacteria cells, phosphate ions act as a shield for bacteria cells by absorbing UV light..
Besides, at phosphate limited conditions it serve as a nutrient source for microorganisms and promote
maintenance of bacteria growth. From the ion/photocatalyst ineraction viewpoint, negatively charged
photocatalyst surface due to existence of HCO 3 - and PO 4 -3 cause formation of repulsive forces between the
photocatalyst and bacteria cell wall. Consequently the limited surface adsorption interaction result with
reduced level of bacteria inactivation.
Table 1. Characterization results of UWWTP effluent (presented values are representative of monthly
average as reported by the UWWTP, ISKI)
Parameter -

ABT Effluent

Ultrafiltration effluent
mg/L

COD

125

-

BOD 5

25

-

Total Nitrogen

10

-

Total Phosphorus

1

-

Suspended solids

35

-

“-“ indicate not reported results

Characterization results of UWWTP biological treatment and ultrafiltration effluents are given in Table *.
Presented as the monthly average values declared by UWWTP officials and not to be taken as specific values
for the samples subjected to photocatalytic experiments.

Figure 4. Photocatalytic E.coli DSM-498 bacteria inactivation at UWWTP effluent, UV-A energy: 0.90 mW/cm2, Flow
rate: 80 mL/min, [C] bacteria : 105 CFU/mL, pH: ~ 7.2 (ABT: Advanced biological treatment, UF: Ultrafiltration).

As demonstrated in the Figure 4 that, advanced biological treatment effluent matrix have promoted metabolic
activity and growth of bacteria. These three mechanism theoretically have played the primary role on reduced
bacteria inactivation rates;
i) suitable conditions for bacteria growth and metabolic activities,
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ii) Presence of organic/inorganic species being a potential target for both HO● radicals that is attached to
surface or in free form.
iii) suspended solids may have inhibited photo-catalyst surface by physical adsorption and also diminish UV
photon absorption efficiency of the photocatalytic system [29,30].
Non competitive conditions are prevalent for the case of ultrafiltration effluent which contain
minimized loads of SS and organic/inorganic loads, effects of which are reported in literature [32]. As
inferenced from required necessity of alkalinity conditions prior to nitrification/denitrification processes, one
can assume that CO 3 -HCO 3 alkalinity should exist in both advanced biological treatment and ultrafiltration
effluents [33]. As an inductive conclusion, presence of HCO 3 promoted photo-catalytic inactivation of E.coli
DSM-498 bacteria, that is in well accordance with the literature findings. Meanwhile it has been reported in
the literature that high HCO-3 absorbing capacity for bacteria cells may cause modification in cell membrane
that may lead these structures to become more susceptible to UV light [28].
Applied prior to aqueous solvent with reduced organic/inorganics loads, photocatalysis would provide
optimum efficiency and become a more adequate treatment alternative by means of process, time and cost
efficiencies. Thin-film photocatalysis has qualified as a total disinfection technology to be applied prior to
secondary treatment. In order to make solar thin-film photocatalysis become widespread, it is essential to
develop specific photocatalysts for the field of application. One has to hand it to solar thin-film photocatalysis
that scaling up to pilot scale for the purpose of total disinfection is reasonable, provided that a suitable
secondary treatment has been applied and organic/inorganic loads been minimized
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Abstract
In this study, Forward Converter has been proposed using One-Cycle Control (OCC) method. Forward
converter can both increase and decrease input voltage using control algorithm. These converters are
used in many areas due to their simple design and operation at wide voltage values due to the
transformer. When the forward converters are operating, they maintain the output voltage values taking
into account not only input and reference voltage changes but also changes in load values. Generally,
there are more solutions to provide constant output voltage. This paper aims to design a Forward
converter using OCC and PI Control methods. For this reason, system behavior and simulation results of
this converter are explained and compared in this paper.
Keywords: Forward Converter, One Cycle Control, OCC method, PI control, Matlab.

1. INTRODUCTION
Forward converters are used to generate dc voltage that are isolated and controlled from an irregular dc or ac
input sources. Forward converter has worked as a transformer that both increases and decreases the input
voltage. The forward converter is generally used for applications that require more power when compared to
the fly-back circuit. But topology of this circuit, particularly output filter’s character, is not as simple as a flyback converter [1-5].
In this paper, the design and simulation results of the DC-DC Forward converter are discussed between the
use of the PI controller and OCC to provide constant output voltage. PI Control and OCC methods have been
applied to the same circuit and compared with the behavior of the systems.

2. CIRCUIT MODEL AND EQUATIONS OF FORWARD CONVERTERS
Forward Converter circuit is a fast switching device, input supply series-connected to the primary winding of
transformer and filtering circuit connected to the secondary winding of the transformer. The load is connected
throughout output for the second winding of transformer. In addition a tertiary coil must be used in the
transformer-primer, due to the limited magnetizing current in a practical transformer. The circuit topology is
given in Figure 1.
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Fig 1. Forward Converter Circuit Topology [6].

2.1. Mode-1 Operation (On State Operation)
Mode-1 circuit operation starts after the 'S' switch is turned ON. Thus, the input voltage connects to the
primary winding. Thanks to, coiling direction of transformer, primary and secondary windings start
transmitting current at the same time when the switch is turned on. The primary and secondary winding
currents and voltages parameters based on the winding rates as in an ideal transformer. Bold lines in figures
below indicate the current carrying path of the circuit. The on state equivalent circuit scheme is given in
Figure 2 and 3 [6].

Fig 2. Mode – 1: ON State Circuit

Fig 3. Mode – 1: ON State Equivalent Circuit

2.2. Mode-2 Operation (Off State Operation)
When the switch is closed, the both windings currents of the transformer fall down to zero. But, the secondary
side filter inductor continues current flow by way of free-running diode 'D2'. In this mode the 'D1' diode
remains closed and favor the output filter section of the circuit from the transformer and the input parts.
During Mode-2, there is no power flow from the source to the load, but the load voltage remains almost
constant with the large output capacitor. The on state equivalent circuit scheme is given in Figure 4 and 5 [6].

Fig. 4. Mode – 2: OFF State Circuit

Fig. 5. Mode – 2: OFF State Equivalent Circuit
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2.3. Equations of Circuit Parameters
Equivalent circuits of on-state and off-state modes can be used to reproduce a steady state relationship
between the input voltage, the duty ratio and the output voltage. According to filter properties resistance,
inductance and capacitance values can be calculated by equations below.
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3. CONTROL METHODS FOR FORWARD CONVERTER
3.1. One-Cycle Control Method
The One-Cycle Control is a nonlinear control theory that used to control any signal type, physical, electrical
and mechanical, etc. and consists of constant frequency clock, comparator and integrator. This theory work as
the switch turns on by a constant frequency clock at the start of every cycle; the diode voltage begins increase
until it reaches to the reference voltage and the comparator alters its state and cuts the transistor off [7].

Fig 6. Switching OCC power amplifier topology using single switching leg.

The OCC control block diagram is given in Figure 7.
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Fig 7. One-Cycle Control Block Diagram for Forward Converter

This control method is presented as an example. Further analysis is given for the continuous conduction mode
(CCM) and for the automatic switching error correction feature. The comparison of OCC and PI control
method is discussed for Forward Converter. The performance analysis is given in section IV that is explained
all conditions (variations of input voltage, reference voltage and output power).

3.2. PI Control Method
In PI control, the duty ratio pulses are generated by comparing by using a comparative operator, control
reference signal and a saw-tooth signal. Consequently, the control reference is modulated as linearly into the
duty ratio signal.

Fig 8. PI control block diagram for forward converter

If the power supply voltage is changed, the duty ratio check will not see the change instantaneously because
the error signal must change first. For this reason, the overvoltage at the output voltage is observed. Then, the
error generated at the output voltage is amplified and compared to the saw tooth signal to control the duty
ratio pulses. . A large number of switching cycles is required before the steady-state is reached. The output is
always affected by input voltage fluctuation [8].
We need to adjust PI parameters for stability of the system. We chose the Ziegler-Nichols Tuning Method,
one of the most used methods for this.

Fig 9. Response Curve for Ziegler-Nichols-Fist Method [9]
Table I. Ziegler-Nichols Recipe-Fist Method

T i = Kp

T d = Kd

PID Type

Kp

P

T/L

∞

PI

0.9 T / L

L / 0.3

0

PID

1.2 T / L

2L

0.5 L

Ki

Kp

0

According to Ziegler-Nichols first methods, we calculate parameter Kp is equal to 0.99 and Ki is equal to
0.3 for the PI controller of Forward Converter [10].

4. PERFORMANCE ANALYSIS AND SIMULATION RESULTS
In this section, the design is approached using Table 1 Design Criteria Parameters and Equations given above
we have the following parameters in Table 2.
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The design is simulated on MATLAB / Simulink according to these parameters, forward converter has been
verified with both control methods. The Simulink circuit scheme of Forward Converter is shown in Figure 10
[11].

Fig 10. Simulink scheme of Forward Converter with Control
Table II. Design Criteria Parameters
Vin
Vout
Pout
fs
ΔV
ΔI L
(N 2 /N 1 )
D

Input Voltage
Output Voltage
Output Power
Switching frequency
Output Voltage Ripple
Inductor Ripple Current
Turns Ratio
Duty Cycle

Table III. Calculating Parameters

36 V
48 V
500 W
20 kHz
0.02
0.1
4
33%

L
C
R

Output filter inductor
Output filter capacitor
Load resistance

16 mH
12.5 µF
4.5 Ω

This circuit outputs viewed in continuous time along with 1 sec duration and the results like both PI control
and OCC results recording like as the following.

(a)
(b)
Fig 11. The waveforms of (a) Output voltage and (b) Output power while using PI

(a)
(b)
Fig 12. The waveforms of (a) Output voltage and (b) Output power while using OCC

3688

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
From these results, PI control and OCC have similar characteristic but PI get to steady state condition in
1.558 ms on the other hand OCC require 1.32 ms for stable behavior. Another parameter is ripple of output
signal. PI has fewer ripples than OCC during all simulation time.

4.1. Performance Analysis of Control Methods
Test cases are prepared to measure the performance of the selected controls in varying situations. Test
conditions are;
1) Variation of input voltage 36 V (+/- %50)
2) Variation of output power 500 W (+/- %50)
In the case of these tests, the performances of the controllers are evaluated and observed as follows.

4.1.1. Variation of Input Voltage
As the input voltage was determined as 36 V, this value was tested according to the test criteria at 54 V and
18 V. The waveforms obtained by changing the input voltage are presented in Figure 10 and Figure 11.

(a)

(b)

(c)
Fig 13. Waveform of (a) Input Voltage (b) Output Voltage and (c) Output Power while using PI

(a)

(b)

(c)
Fig 14. Waveform of (a) Input Voltage (b) Output Voltage and (c) Output Power while using OCC
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It is seen from Figure 13 and Figure 14 that the OCC reacts more quickly to the input stress change, but has
more oscillation than the PI controller.

4.1.2. Variation of Output Power
As the output power is determined as 500 W, this value was tested according to the test criteria at 750 W and
250 W (half load to full load, vice versa) during the input voltage is constant (36V). The waveforms obtained
by changing the output power are presented in Figure 15 and Figure 16 below.

(a)

(b)
Fig 15. Waveform of (a) Output Voltage and (b) Output Power while using PI

(a)

(b)
Fig 16. Waveform of (a) Output Voltage and (b) Output Power while using OCC
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When the output power was changed by changing the load resistance in the simulation, the controllers reacted
like in Figure 15 and Figure 16. The OCC reacts slightly faster than the PI controller 0.05 ms, as this shift is
in other variations, but the response is again similar for the two controllers.
When the output change graphs are examined, overshoots of around 80 V have been observed for 0.2 ms at
the moment of starting change of load voltage. The reason for this is that the value of the selected capacitor is
small than the required. If the capacitor value increases, the overshoot will decrease but the settling time and
oscillation will increase. So this preference is a tradeoff that the designer must decide.

5. CONCLUSION
Forward converter uses widely in industrial application because they are simple and can be easily controlled.
In this study, forward converter design and control techniques were emphasized. PI control method and OCC
method were selected as control technique. These control techniques were applied on the forward converter
and tested with exactly the same parameters.
Test results have shown that the switching converter may have good steady-state performance in both control
techniques. PI controller provides more clear output after steady state than OCC methods. On the other hand,
OCC method performs better than the PI control method in the dynamic response and thus overcoming the
inherent disadvantage of PI control.
As a result, although OCC overcomes the PI controller, the lower cost and easier implementation in industrial
applications still make the PI controller a widely used method.
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Abstract
It is aimed to areal analyzing of Off-grid systems in solar energy photovoltaic systems in Elazığ city.
Analyzing efficiency of off-grid systems at Elazığ and its area realized. At this system, 6 different type of
analyze has researched. Tests made with 34 units 100 100 ampere accumulator, 36 units 250 Watt solar
panels, (1000-2000-3000-4000-5000 and 7000) W apparent power invertor. Availability of off-grid
systems in Elazığ area has determined.
Keywords: Renewable Energy Systems, Solar Panels, Off-Grid systems, SES

1. INTRODUCTION
Solar energy has an important place in renewable energy sources. Main point that we can say about
advantages of solar energy systems is it will newer finish. Because of increasing demand to energy in
developing world and seriously decreasing of energy sources making renewable energy more important as an
alternative energy. For generating an endless solution, it has been dwelled upon on renewable energy sources
and countries which have big requests have given seriously importance on this subject and started to make big
investments. (4. For last researches, costings of electric energy producing from solar energy is lower than
producing it from nuclear energy. [5.] Photovoltaic solar panels are using as main component for producing
electric from solar energy. Solar panels occur solar batteries. Solar batteries are the things that depends on
light absorption that produces DC electric energy and its content has designed with silicon and similar
materials semi-conductive materials. Solar batteries compose solar panels with contacting parallel and serial.
Some parameters effect the efficiency of these panels and these parameters effects the efficiency serious
level. At this project, off-grid project has designed and has analyzed differences about efficiency in Elazığ
City and its province. As we understand from its name Off-grid systems are closed systems. These systems
have no connection with electric network and they store excess of energy in accumulators and correspond
energy necessity out of accumulators. Aim of using off-grid system is providing energy necessity at areas
haven’t electric energy for surviving daily life. Solar energy systems are important for saving nature from
bad effects of energy sources and reducing foreign dependence. For 2007 data, usage of natural gas %2,5 and
usage of coal %3,1 has gained, petrol % -0,6 nuclear energy % -0,7 has declined but it is still under expected
rates. Last 10 years, usage rate of petrol in primary energy sources declined from %38,7 to 34,8 (2). As at
ending of 2004, world energy consumption has extended to 10,6 billion TPE and it is rule high over
population growth rate. And it is expecting to amount, % 1,7 annual average at 2010 13,2 12 billion TPE, at
2020 13,4 billion TPE, at 2030 year 16,5 TPE (3) and moreover after 1970, solar energy systems adduced
technological up growth and its costings decreased. This kind of energy sanctified as environmental clean
energy sources (6).
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2. WORKING PRENCIPLE
Solar lights that oncoming to panel surface, detach electron when it they arrive Sİ-C framed crystal cell. A
magnetic field occurs at the time of electron transfer at P and N joints and in the meantime current induced.
As a result of this with using solar light potential energy, electric energy produces.
Produced energy directly stores at off-grid systems and with the use of converter can use as DC/AC when
ever want.
On off-grid systems, the batteries start to fill up on the charge controller after the PV system is connected to
the charge controller. The purpose of using the charge controller is that the PV system is interrupted after the
battery full up. If it does not interrupt the PV system, the lifetime of battery decrease. Then the battery is
connected to the inverter to convert the DC bus to AC bus as can be seen in Fig.1.

Fig. 1. Off-Grid System Elements and Working Principle

3. SYSTEM ANALYZE
At solar energy systems, number of panel and panel power determines system power. Accumulator group
charging time, used panel number, sunning time affect charging time directly. But, accumulators have not
full discharge or charge so that our system works with % 35 losses. Table 1 shows the 6 different the study
cases at different configuration.
Table 1. The study cases at different configuration
Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

Case 5

Case 6

4

4

4

8

8

8

250W*4=
1000W

250*4=
1000W

250W*4=
1000W

250W*8=
2000W

250W*8=
2000W

250W*8=
2000W

2

4

4

8

8

8

Power of
Battery

2*100A*12
V=
2400W

4*100A*12
V=
4800W

4*100A*12
V=
4800W

8*100A*12
V=
9600W

8*100A*12
V=
9600W

8*100A*12
V=
9600W

Power of
Convert
er

1000VA

2000VA

3000VA

4000VA

5000VA

7000VA

Loss of
Battery

2400*(10.35) =
1560

4800*(10.35) =
3120

4800*(10.35) =
3120

9600*(10.35) =
6240

9600*(10.35) =
6240

9600*(10.35) =
6240

Time
required
to
charge
battery

1560/1000=
156W/h

3120/1000=
312W/h

3120/1000=
312W/h

6240/1000=
624W/h

6240/1000=
624W/h

6240/1000=
624W/h

Number
of Panels
Power of
Panel
Number
of
Battery
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4. GETTING AND ANALYZING OF EXPERIMENT RESULTS
It is aimed to analyses efficiency in 6 different cases in Elazığ city with all environmental effects should be
on same rate as given Fig. 2.
Experiment installations chosen as 1 kWp and 2 kWp power. Differences at accumulators and investors don’t
effect the efficiency.

Fig. 2. Daily Energy Production Graphic

Sudden parameter changes emanate from daily sunning times. The daily parameters as seasonal, has
increased direct proportionally with sunning time in Fig. 3.

Fig. 3. Annual Total Energy Production

If we analyze annual experiment efficiencies, we can see differences 1 kWp for 20-40 kWp. If we have
chance to isolate experiment from environmental effects, this annual value should be more closed to each
other.
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5. CONCLUSIONS
Experiment data, at areas which are more nearly to road latitude and longitude, little changes about systems
production capacities are because of environmental effects. Reason of low environmental effects is installing
systems in similar areas. If environmental effects didn’t minimize, it would cause serious differences at
systems.
Because of little differences at closed latitudes and longitudes that near solar energy systems, for making
similar feasible central some environmental facts have more importance like; looking for other environmental
efficient, at feasibility studies to take attention to efficient shadows like mountain, building etc., analyze soil
features which system will install on, make studies on natural disasters and choose the area that has minimum
risks about natural disasters.
Investor installs off-grid systems for his inner consumption because this system forms with little systems.
Because of this, at house, garden, roof or similar places which work independence from network after
calculating inner consumption, it should be more true to choose 3/2 rate bigger systems for accumulator ne
PV systems. Because most of installed off-grid systems hasn’t network connection, if you will install the
same rate for the system as calculated before, it is possible to has no energy for the days that has changeable
consumption. It would be more useful to select a converter that would be bigger than 8/7 after calculating
inner consumption (if there is no machine to take demerge current). It has been determined that 1 panel
shadowing effects all system efficiency.
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Abstract
Determination of the operating frequency of notch antennas by simulation or measurement is both more
complicated, difficult and long time consuming. In this study, Artificial Neural Network (ANN) and Extreme
Learning Machines (ELM) are used for operating frequency determining and then the performances of both
algorithms are compared. In order to obtain training and testing data for both algorithms, 96 notched
antennas with seven antenna parameters are simulated according to the operating frequency. Antenna
parameters including the patch dimensions, height and relative permittivity of the substrate are used as
input vector for the ANN and ELM models. The data obtained from the simulated 80 notched antenna are
utilized in the training phase for both models. The remaining 16 data are used during the testing phase to
calculate performance. By determining the error value of each data, the mean absolute error (MAE) value
is calculated and low values of MAE are obtained for both learning algorithms. MAE values were
calculated as 0.0384 for ANN and 0.072 for ELM. The training duration is 4.56 and 0.0353 seconds for
ANN and ELM, respectively. The results show that the operating frequency of the notch antennas can be
determined quickly and very close to real value without simulation or measurement. With ELM, the
determination speed of the operating frequency can be determined in a much shorter time.
Keywords: Patch antenna, Notch antenna, Operating frequency, Artificial Neural Network (ANN),
Extreme Learning Machines (ELM),

1. INTRODUCTION
Slot loading technique are widely used to form small and comfortable patch antennas suitable for modern
wireless technologies, since it yields a miniaturization in size and tuning the operating frequency [1-13].
Therefore, various slot antennas such as C [1-4], E [5, 6], H [1, 7], L [8, 9] and rectangular ring [1, 10] shapes
are well studied in the literature. The slots of those antennas are loaded in symmetrical with respect to the edge
of the patch. However, notch antenna is a form of slot antenna constituted by asymmetrical notching one side
of the patch [11]. Thus, lower operating frequency according to rectangular patch antenna can be achieved by
notching the patch with the same outer size. Note that the analysis of such antennas needs great effort because
of having irregular shapes. There exist several analytic techniques like cavity model [12] and transmission line
model [13] inspired from waveguide and transmission line theory, especially for regular shapes such as
rectangular, triangular and circular. However, the mentioned techniques could not be employed to analyze the
slot antennas alone. Nevertheless, analysis of the slot antennas may be facilitated thanks to computer-based
software incorporated with computational electromagnetic (CEM) [14]. The CEMs generally employ
complicated numerical method such as finite difference time domain (FDTD) [15] and method of moment
(MoM) [16]. CEMs numerically solve the rigorous Maxwell equations in integral or differential forms by
discretizing simulated model. On the other hand, the ownership cost of the CEM-based simulation tools are
very expensive and one requires deep background knowledge to model and simulate an antenna. Therefore,
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finding alternative ways for simply analyzing the antennas, especially determining the operating frequency is
promising research. Expert systems using artificial intelligence are interesting methods being developed for
analyzing the antenna structures [4, 6, 9, 10, 17-20] and estimating various antenna parameters. The well-known
computer-based artificial intelligent techniques are the artificial neural network (ANN) [21], the Extreme
Learning Machines (ELM) [28], the adaptive neuro-fuzzy interference system (ANFIS) [22] and the support
vector machine (SVM) [23]. ANN and ELM has evolved in various engineering applications owing to being
accurate simulation and modelling with fast and simple manner. It has remarkably advanced in field of wireless
communication as well.
In this study, ANN and ELM are utilized to determine the operating frequency of notch antennas. A notch
antenna is designed for this purpose. The notch antenna is designed with six physical parameters and a relative
permittivity of the substrate. To generate the training and testing data set, 96 notch antenna with different
parameters are simulated in terms of operating frequency by using a CEM software.

2. DESIGN OF NOTCH ANTENNA STRUCTURE
The geometry of the notch antenna is illustrated in Fig. 1. The antenna consists of a rectangular patch of LxW
fed by a probe feed, ground layer, substrate with h thickness and ε r relative permittivity therein between the
patch and ground layer. The probe feed is positioned in the point of (x 0 ,y 0 ). The rectangular patch is loaded
with a lxw slot shifted as d from the upper side.

(a)

(b)

(c)

Fig. 1. Geometry of the notch antenna: (a) 3D view, (b) front view, and (c) side view.

3. CONSTRUCTING THE MODELS
The construction of models is outlined in Fig. 2. The notch antenna with seven parameters is simulated to
obtain the operating frequency. These seven parameters are given as inputs to the ELM and ANN models.
Obtained operating frequencies are the target values of both algorithms. 80 antenna data for ELM and ANN are
used as training data. In this case, the mean absolute error (MAE) value of the remaining 16 data is obtained at
the desired value.

Fig. 2. The working principle of the models
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3.1. Simulations
Simulations of 96 notch antennas are performed with respect to the operating frequency according to parameters
given in Table 1. The antennas’ parameters are determined so that they operate between 1.15 GHz and 3.35
GHz, which appropriates to ultra-high frequency (UHF) band applications. The notch antenna structures are
modelled and simulated by means of CEM software HyperLynx® 3D EM [25] running method of moment
(MoM). In order to constitute a uniformly distributed data pool, the outer dimensions (L and W) are selected in
three groups each of which has 32 antenna, and the outer dimensions of the groups are 30, 20; 40, 30 and 50,
40, including different parameters of l, w, d, h and relative permittivity εr. In the simulations, the antennas are
fed with a probe of 1 Volt wave source in the point of x0=5 mm, y0=5 mm. The antenna models are meshed
with lines per wavelength ratio of 30 and maximum frequency of 5 GHz. It is simulated at the frequency range
of 1 GHz and 5 GHz on 81 discrete frequency points.

Table I. Simulated notch antenna parameters.

𝐿𝐿
30

𝑊𝑊
20

50

40

40

30

Patch Dimension(mm)
𝑙𝑙
𝑤𝑤
10;20
5;10

𝑑𝑑
3;6

15;30

7.5;15

5;10

20;40

10;20

7;14

h(mm)

ԑ𝑟𝑟

1.6;2.5

2.33;4.4

3.2. ANN Model
ANN contains artificial neurons designed into several layers. The neurons resembling the human brain are the
processing elements of the network and they consist of non-linear types of functions that are mutually connected
by synaptic weights. ANN can be trained through measured or simulated data pool having inputs and outputs
with respect to objective of minimizing the error between target and output. During the training, the synaptic
weights weaken or strengthen to bring closer output to the target. Meanwhile, the ANN is modeling the
nonlinear relationship between the output and the target by utilizing some mathematical functions. ANN
consists of artificial neural network cells. An ANN basically consists of an input layer, a hidden layer, and an
output layer. Input data is applied directly to the input layer, that is, the number of input neurons must be equal
to the number of each different input sample. Then, operations such as addition, multiplication and activation
function are applied to the output layer up to the output. Finally, these data are given directly to the output
layer.
In ANN, there are parameters directly affecting the performance of the system. By changing these parameters,
it is tried to create systems with least faults. These parameters are learning rate momentum coefficient, hidden
layer number, hidden layer neuron number, epoch number. In our study, these parameters were changed to
create ANN which gives the least value of MAE. Accordingly, for the ANN, the learning rate is calculated as
1.2 and the momentum coefficient as 0.8. Training data set in Table 1 with respective operating frequency
values is firstly loaded once starting the algorithm. Training of the ANN starts with a random seed value and it
is being trained through the loaded data for 2000 epochs, which is the number of return cycles in this step. The
designed ANN consists of a single hidden layer. There are 8 neurons in this hidden layer. The sigmoid function
is used as the activation function. The designed ANN model is shown in Fig. 3. Each circle represents a cell.
The ANN model was trained by the Quasi-Newton [26, 27] learning algorithm, which calculates the minimum
value of MAE for our work.
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Fig. 3. The proposed ANN model

3.3. ELM Model
ELM is used in this study to automatically determine the frequency of operation of notch antennas. This section
will briefly discuss the Extreme Learning machine method introduced by Huang et al [28]. The ELM algorithm
is used in classification and regression applications. ELM is a learning algorithm that allows much faster
training and testing than ANN. In addition, ELM has no parameter limitations such as learning speed, local
minimum, moment coefficient, global minimum, as in ANN. ELM actually has an ANN network structure with
a single hidden layer (see Fig. 4). Weights and thresholds are assigned randomly, as in ANN.

Fig. 4. Extreme Learning Machine structure

The input data of the ELM is the same as the input data of the ANN shown in Fig. 3. That is, the input data is
applied directly to the input layer of the ELM. Since weights are also randomly assigned, the main goal here is
to find the Beta coefficient (see Fig. 4). Beta coefficients are generated during the train phase and then the same
coefficient is used during the test phase. Since the inverse matrix is time-consuming, the Moore-Penrose
generalized matrix [28] inverse is used instead. That is, there is no iterative calculation in the extreme learning
machine. For this reason, it has a great advantage in terms of train speed.

4. RESULTS AND DISCUSSION
Determination of the operating frequency of notch antennas by simulation or measurement is both more
complicated, more difficult and long time consuming. In this study, learning methods are utilized to determine
this frequency and the frequencies were automatically calculated. ANN and ELM were used as learning
algorithms.
In order to constitute data for training and testing the models, number of 96 notch antennas having various
physical and electrical parameters is simulated with the help of HyperLynx® 3D EM in terms of the operating
frequency. The seven antenna parameters (L, W, l, w, d, h and ԑ r ) are given as input to both learning algorithms
to determinate the working frequency of the notch antenna. In both ANN and ELM models, 80 antenna data
are used for train and the remaining 16 antenna data are used for testing. This test data is the data not included
in the training data. Thus, the actual performance of the system has been analyzed. Parameters of 16 simulated
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antennas with respective operating frequency values and MAE values are given in Table II and Table III for
proposed learning algorithms.
Table II. The simulated notch antennas for testing the ANN model.
Antenna Parameter

Operating Frequency

Absolute Error (AE)

Path Dimension(mm)
L

W

L

W

d

h (mm)

30

20

10

5

3

2.5

30

20

10

5

6

1.6

30

20

10

10

6

2.5

ԑr

4.4
2.33
2.33

fsim
2.4261

fest
2.4641

0.0380

3.3478

3.1395

0.2083

3.1402

3.1190

0.0213

30

20

20

5

3

1.6

4.4

1.6113

1.5892

0.0221

30

20

20

5

6

1.6

2.33

2.0152

2.0264

0.0111

30

20

20

10

6

1.6

4.4

1.5122

1.5126

0.0004

40

30

15

7.5

5

1.6

4.4

1.8598

2.0203

0.1605

40

30

15

15

5

2.5

2.33

2.1067

2.1030

0.0037

40

30

30

7.5

5

1.6

2.33

1.3567

1.3831

0.0264

40

30

30

7.5

10

2.5

2.33

1.3110

1.3262

0.0152

40

30

30

15

5

2.5

4.4

1.6951

1.6879

0.0072

50

40

20

10

7

1.6

4.4

1.4665

1.4539

0.0126

50

40

20

10

14

2.5

4.4

1.1737

1.1877

0.0140

50

40

20

20

14

1.6

2.33

1.5854

1.5512

0.0342

50

40

40

10

7

2.5

4.4

1.4207

1.4521

0.0313

50

40

40

20

7

2.5

2.33

1.8140

1.8062

0.0079

MAE

0.0384
Table III. The simulated notch antennas for testing the ELM model.
Antenna Parameter

Operating Frequency

Absolute Error (AE)

Path Dimension(mm)
L

W

L

W

d

h(mm)

30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
MAE

20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40

10
10
10
20
20
20
15
15
30
30
30
20
20
20
40
40

5
5
10
5
5
10
7.5
15
7.5
7.5
15
10
10
20
10
20

3
6
6
3
6
6
5
5
5
10
5
7
14
14
7
7

2.5
1.6
2.5
1.6
1.6
1.6
1.6
2.5
1.6
2.5
2.5
1.6
2.5
1.6
2.5
2.5

ԑ𝑟𝑟

4.4
2.33
2.33
4.4
2.33
4.4
4.4
2.33
2.33
2.33
4.4
4.4
4.4
2.33
4.4
2.33
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fsim
2.4261
3.3478
3.1402
1.6113
2.0152
1.5122
1.8598
2.1067
1.3567
1.3110
1.6951
1.4665
1.1737
1.5854
1.4207
1.8140

fest
2.3497
3.1483
3.1388
1.7045
1.9920
1.5714
1.8683
2.1357
1.4109
1.4883
1.6084
1.4248
1.1393
1.5682
1.4142
1.5702

0.0764
0.1996
0.0014
0.0932
0.0232
0.0592
0.0085
0.0289
0.0542
0.1773
0.0867
0.0417
0.0344
0.0171
0.0055
0.2439
0.0720
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5. CONCLUSIONS
In this study, the models are developed using two different learning methods to determinate the operating
frequency of the notched antenna. For this, the ANN and ELM methods are used and the accuracy values and
training durations obtained are compared. In order to compare the values obtained by both methods, ANN was
designed as a single hidden layer. Because the ELM method has a hidden layer due to its structure. Therefore,
7 inputs and 1 output value are used for both methods. The number of hidden layer neurons is determined
according to the highest accuracy values. The MAE value is used to calculate the error values of both methods
and to compare their performance. In both methods, low values of MAE were obtained. MAE values are
calculated for ANN and ELM as 0.0384 and 0.072, respectively. The training duration is 4.56 seconds for ANN
and 0.0353 seconds for ELM. This study is important in terms of the awareness of the availability of the ELM
method in such studies. The results show that the operating frequency of the notched antennas can be
determined quickly and very close to real value without simulation or measurement. With ELM, the
determination speed of the operating frequency can be carried out in a much shorter time. It is pointed out that
the models determines operating frequency closely to real one. Once the estimator is properly trained, it can
fast and accurately compute the operating frequency of patch antennas.
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Abstract
Ground based synthetic aperture radar (GB-SAR) is a powerful imaging system which generates high
resolution images of ground objects. The most challenging problem of this topic is, the removing of
ground and multipath reflections from the reconstructed image. In this study Constant False Alarm Rate
(CFAR) detector is used to remove clutters from GB-SAR images. In CFAR detectors, if the chosen
window size (train area) is increased the filtered image can include some clutter remains, on the contrary
while the clutters are almost entirely removed, important target information’s are also lost from image. In
this paper, to compensate this tradeoff, an adapted morphological filter (MF) is designed and applied to
wide windowed CFAR detector output. To test the established CFAR based MF algorithm, a GB-SAR
experiment is performed between 4.5 to 6 GHz for a total of 401 discreet points by using stepped
frequency continuous wave radar operation. The backscattering data is reconstructed by using back
projection algorithm (BPA). The performance of the method and the applied algorithms are then
quantified by using different parameters including signal to clutter ratio and integrated side lobe ratio.
Results validate that the clutter remains of the CFAR detector output are effectively cleared from the GBSAR image and targets were accurately detected at their true locations without any disorder.

Keywords: Ground based SAR, morphological filter, CFAR

1. INTRODUCTION
Ground based Synthetic aperture radar (GB-SAR) is a powerful and important remote sensing method skilled
for generating high resolution images of stationary targets on the ground [1-3]. Thanks to GB-SAR’s high
perception feature it can be used any atmospheric conditions where optical sensors don’t work, such as night
or such as rain, clouds, smoke, fog and etc. Since the GB-SAR systems acquire high resolution images of the
restricted areas, it is used in many special applications such as monitoring unstable slopes, environment
monitoring, investigation of artificial structures, observation of mature grain and etc. [3-7]. GB-SAR systems
are mounted on a mobile ground platform and can be built with cheap equipment. Although GB-SAR systems
have many advantages with regard to classical SAR, it has some challenging reconstruction problems such as,
near field imaging requirement and noisy signal occurred because of ground clutter. The near field – wide
angle SAR reconstruction requirement can be recompensed by using back projection algorithm (BPA) [6-13].
However when the signal to noise (SNR) of the targets are relatively low the results of the BPA are not
satisfactory because the signs resultant from small targets on the reconstructed image are commonly
disappear within the background signals. That’s why, additional image processing methods have to be used to
get accurate images.

*
Corresponding author. Tel.: +90 338 226 20 00 / 5157
E-mail address: huseyinduysak@kmu.edu.tr (H.Duysak).
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In this study, we developed a constant false alarm rate (CFAR) detector[14-16] based morphological filtering
(MF) method [14] to enhance GB-SAR images gathered from measured experiments. In this regard, a
portative GB-SAR platform was constructed and measurements was realized at C-Band frequencies by quasimonostatic system that uses stepped frequency continuous waveform (SFCW). The performances and
capacities of the proposed method were surveyed by quantifying different parameters such as signal to
clutter ratio (SCR) and integrated side lobe ratio (ISLR).
The paper is ordered as follows: In the next section, the 2D quasi-monostatic GB-SAR measurement system
is briefly given along with BPA. In third and fourth section CFAR detector and adaptive MF method is
explained in particular and experimental imaging outcomes are submitted. In the last section, the efficiency of
the CFAR based MF technique are given and the performance of the algorithm is evaluated in terms of
quantifying parameters.

2. GB-SAR IMAGING GEOMETRY
The two dimensional (2D) scanning geometry of GB-SAR is shown in Fig.1. The track system is composed
of one transmitter and receiver as quasi-monostatic configuration. The electromagnetic (EM) signal is
transmitted and received with SFCW radar. When the antenna’s moves along a synthetic aperture X, the EM
echoes are gathered for each discrete point in the aperture.

antennas

(x,y,z)
H

Dp
Β

Rp

Imaging area
r(x,y,z)
a

z

x
y

Scene
center

BP

Point scatterer

rp(xp,yp,zp)

Fig 1. The 3D data collection scheme for GB-SAR imaging.

The scanning geometry for a quasi-monostatic GB-SAR imaging is shown in Fig.1. The antennas are located
, fixed height
moves along a synthetic
at the Cartesian coordinates
aperture
while illuminating the target area. The target area is represented by a reflectivity
function
and the line-of-sight distance from the antennas to the origin of the target is termed as the
slant-range D 0 and corresponding depression (slant) angle is given as
(1)
(2)
The received echo signal at a particular viewpoint
system as

can then be written for a frequency domain radar

(3)
where is the wavenumber defined for the two-way propagation as
, is the frequency vector
which is generated by the help of SFCWR system and is the speed of light. Assuming the illuminated target
is in the near-ﬁeld region of the antenna so the distance from antenna to the point targets
can be expressed
as,
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(4)
where

denotes the coordinates of the

scatterer and defined as;
(5)

The range proﬁle
of the illuminated area can be obtained by applying one-dimensional inverse
Fourier transform to the frequency data given in Equation (3) as follows
(6)
Equation (6) is the projection of the 3D target reﬂectivity function into a one dimensional function for that
particular scanning point which is known as a Radon transform of the scene. To estimate the target
reflectivity, this transform has to be processed to inverting which is known a difficult processes because of
the range migration effects occurred in near field data collection. BPA is fully accounts these range migration
effects by superposing the interpolation of the each 1D range profile vectors to desired region [6, 7]. At the
represents the 2D projection of the 3D target reflectivity function
end of this process the final image
onto the chosen plane. However targets reflections can be suppressed by the strong ground
reflections originated from high depression angle. Thus adapted filtering process need to be used to obtain
noiseless image.

3. CFAR BASED MORPHOLOGICAL FILTERING ALGORITHM
CFAR detector is an effective clutter cancellation method that can be used in radar imagery to detect the
targets without any clutter [15]. Since the radar image pixels have different levels of power, CFAR detector
evaluates the all pixels in comparison with a threshold value. The famous threshold determination method is
an averaging cell levels surrounding the cell under test (CUT). The working principle of cell averagingCFAR [17-18] is illustrated in Fig. 2.
Training
Cells

Cell Under Test

Guard Cells

Fig 2. Working principle of cell averaging CFAR

From the Fig. 2 a window system consisting of train and guard areas is used to mask the levels of all cells
under the train area except the guard area. Cells under the guard area vicinity to CUT are omitted in order to
independently estimate the threshold value based on the background. For
pixel sized image, the
threshold value (P xy ) is determined by calculating the arithmetic average of the cell levels under train area
(training cells) according to eq.7
(7)
where NTC is the number of training cells and x nm is the power level in each training cell. By this way, all
cells are tested by shifting the window systems in two dimensions. Each cell is assigned as 0 (black) or 1
(white) if it potentially belongs to an unwanted noise or a real target, respectively. In this process the clutter
rate of the final image changes with respect to window size. If the chosen window size (train area) is
increased, the filtered image can include some clutter remains, in other case (decreased window size) while
the clutters are almost entirely removed, important target information’s are also lost from the image. To
compensate this problem, the adapted MF is applied to wide windowed CFAR output. In this way, the clutter
remains of the CFAR output are effectively cleared from the GB-SAR image. For this process MF [19] is
used to the cleared images by cell averaging CFAR detector. In this filter, white cells in binary image (Fig.
3(a)) are separately considered as object (target or clutter). A factor (F i ) is defined as a multiplication of area

3705

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
and eccentricity (roundness) [20] of each object to determine the targets relative threshold vector as given in
Eq.(8).
(8)
Where i is denoted each object,

is the area of the biggest object and

is the normalization of

the each area. Note that the roundness of object increases as eccentricity closes to zero [20]. Then the final
threshold value (F) of the Fi vector can be fined by using Eq.9.
(9)
where NO is the number of objects. Then the real targets and clutter objects are assessed as given equation.
(10)

Therefore, a new mask including white cell of target is achieved as given in Fig. 3(b) using morphologic
filtering. As seen from the Fig. 3(b), 9 clutter objects are removed and thus 2 target objects are remained in
the MF mask. The unwanted clutters can be cleaned by multiplying this mask with CFAR detector’s output.
Hence all targets are successfully detected after applying this mask as given in Fig. 6(b).

clutter

(a)
(b)
Fig 3. Binary image mask: a) produced by cell averaging-CFAR, b) MF filter output

4. EXPERIMENTAL RESULTS.
To test and evaluate the proposed method, GB-SAR experiment was performed at C-band frequencies. The
measurement setup consists of an Anritsu Vector Network Analyzer (VNA), C-band horn antennas, manually
controlled rail-scanner, and a control computer. VNA was used as the SFCW radar system operating between
4.5 to 6 GHz for a total of 401 discreet points. The antennas that were used in the quasi-monostatic mode are
of pyramidal horn types that have half-power beam widths of approximately 30° at 5 GHz. In order to
perform experiment, a straight geometric balcony of a building was utilized to collect GB-SAR data [14]. As
seen from the schematic diagram given in Figure 1, the balcony is at a height of H=9 m from the ground
surface. With this geometry, 2D GB-SAR imaging experiments for various kinds of objects were conducted
by placing the targets approximately 23 m away from the antennas. In data collection the synthetic aperture
was varied from 0 to 3 m with 2 cm steps. According to this geometry the depression angle was altered
between θ = 21.5◦ - 24◦ with respect to the antennas position on the synthetic aperture (see in Fig. 4).
In this experiment two type big metal target was used to test the performance of the method. The locations
and dimensions of the target are given in Fig 5(a). The data collection was performed and the final GB-SAR
images of the targets reconstructed by BPA is shown in Fig. 5(b). It can be seen from the figure that all
targets are clearly seen at their true locations along with both ground reflections and ground-target multipath
reflections. After CFAR based MF was used, the final enhanced image was obtained as given in Fig. 6. As it
seen from the figure, both ground and multipath reflections was cleared from the cluttered image without any
image degradations. While visual results indicates the effectiveness of the method, the numerical survey also
proves the performance of the method by checking ISLR and SCR values of the results which is given in
Table I.
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Table I. SCR and ISLR values of the reconstructed images.
ISLR(dB) SCR(dB)
Reconstructed image by BPA
First filter by CFAR
Second filter by MF

-15.4375

-29.1208

-0.1908

-3.2053

2.2486

9.8979

When checking Table I, CFAR detector output gives satisfactory results. It enhances the focused image
approximately 15 dB for ISLR and 32 dB for SCR. After applying proposed MF, the all clutter remains are
clearly removed from the image and also ISLR and SCR values are increased as 2.3 dB and 6.6 dB
respectively.

Fig 4. A scene from experiment 1.
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Fig 5. (a) Dimensions of two metallic targets (b) BPA based reconstructed GB-SAR image
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Fig 6. Post processed BPA based reconstructed image of two metallic targets by ; (a) Classical CFAR detector output (b)
CFAR based MF method output
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5. CONLUSION
In this study, an efficient clutter suppression method for GB-SAR applications is proposed. This system uses
C-band illumination in forming the radar images. The reconstruction of GB-SAR raw data is carried out using
BPA is directly applicable to near field measurements. CFAR based MF method is implemented to clear
clutters from GB-SAR image. With the help of this method the image quality is enhanced with respect to
ISLR and SCR values about 15 dB and 30 dB respectively. Consequently, true locations of targets are
detected without any distortion by clearing the clutter remains of the CFAR output. According these results,
CFAR based MF technique can be used in many GB-SAR applications
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Abstract
Increase of working conditions and process efficiency required improvement of equipment quality. Coating layers which
are used in Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) and nano Electro Magnetic Systems (NEMS) and whose thickness
starts from μm and reaches to mm thickness is needed according to usage area. The development of metallic materials in
surface treatment has resulted in increased wear and corrosion resistance. Surface treatments meeting these requirements
include alloyed electrochemical coatings.
In this study, Ni-Co alloy and Ni-Co / B4C coating layers on copper substrates were produced using Watt type bath in
three different current types as DC, Pulse Current and Pulse Reverse Current. The effects of current densities on the
properties of the coatings produced in different current types have been examined. The resulting coatings were
characterized using Optical, scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) methods. The effects of
current density and density on microstructural properties have been investigated. It has been found that the thickness of the
coating layer generally increases with the increase of the current densities. The surface roughness values of B4C
reinforced Ni-Co coating layers were found to be larger than those without reinforcement.
Keywords: B 4 C, Ni-Co, Coatings, Composite, Electrodeposition

1. GİRİŞ
Elektro kaplama ile ilgili olarak ilk araştırmalar 19. Yüzyılda, değerli mücevherlerin, estetik ve dekoratif
amacı ile kullanılan malzemelerin parlatılması için kullanılmaya başlanmıştır [1]. Farklı özelliklere sahip
çeşitli malzemeler, çeşitli gereksinimleri karşılamak için yeni tür kompozit malzemeler oluşturmak üzere bir
araya getirilir. Bu nedenle, kompozitlerin elektrodepozisyon kaplaması, aşınmaya dirençli kompozit
malzemelerin araştırılmasında ve geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır [2]. Uygulamada, bir çok
metal ve alaşımların elektrokaplaması neredeyse tamamen sulu çözeltilerden yapılmaktadır [3-4]. Elektro
kaplama yöntemi, PVD (fiziksel buhar biriktirme) teknolojisine göre daha uygun ekonomik olanak sağlar [5].
Elde edilen kaplamalar aşınma direnci, yüksek sıcaklık oksidasyon direnci, korozyon direnci ve elektriksel
temas fonksiyonu gibi birçok özel özelliğe sahiptir [6-7].
Elektro kaplama nikel çözeltisine devamlı karıştırma esnasında SiC tozlarının ilave edilmesi ile kaplama
tabakasındaki SiC miktarının artmasına bağlı olarak sertlik değerinin 270 HV’ den 450 HV’ ye çıkarılmasının
mümkün olduğu belirtilmiştir [8]. İletken olmayan SiC partikülleri içeren Ni-SiC kaplama yüzeyi, NiB 4 C’den daha az korozyona uğramaktadır [9].
Pulse (darbeli) akım (PC) ve bu akım türünün yapı üzerindeki iyi etkileri son yıllarda ilgi odağı olmasına
neden olmuştur. Yapılan çalışmalarda homojen bir kompozit yapının üretiminde DC türünün yeterli
*
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olmadığını belirtmişlerdir. PC türünde katot yüzeyinde birikme esnasında PC boşluklarının tane büyümesinde
sınırlayıcı faktör olduğunu bildirmişlerdir. Bu durumun birikim esnasında yapıda büyük partiküllerin
oluşumu ve partikül birikme işleminin engellediğini belirtmişlerdir [10-11].
PRC kaplamalar üzerine yapılan çalışmalarda PRC’ nin yüksek pik akım yoğunluğunun yanında pozitif ve
negatif pulse özellikleri taşıdığı; bundan dolayı konsantrasyon polarizasyonunu elimine ettiği için DC ve PC
ye göre daha kompakt bir yapı sağladığını tespit edilmiştir. Bunun neticesinde beklenen Ni-Co esaslı
kompozitlerde daha iyi sonuçlar verdiğini belirtmişlerdir [12-13].
Bu çalışmada mekanik özelikleri iyileştirmesinden dolayı katkı malzemesi olarak B 4 C tercih edilmiştir.
Çalışma esnasında banyo konsantrasyonu, akım miktarı, akım türü (DC, PC ve PRC), akım genişliği gibi
çeşitli parametrelerin Bor-Karbür takviyeli Ni-Co kaplamaların mikroyapı, tabaka kalınlığı, pürüzlük gibi
fiziksel parametreler üzerindeki etkisi incelenmiştir.

2. MATERYAL ve METOT
Deneysel çalışmalarda Ni-Co katı eriyik ve Bor-Karbür takviyeli Ni-Co alaşım esaslı kaplamaların
üretiminde Watt tipi kaplama banyosu kullanılmıştır. Doğru akım (DC), pulse akım (PC) ve pulse reverse
akım (PRC) uygulayabilen ve akım parametrelerinin kontrolünün kolayca sağlayabildiği bir güç kaynağı
kullanılmıştır. Ni-Co kaplama banyosunun içerisine 1gr/l bor-karbür ilave edilerek aynı şartlarda Ni-Co/BorKarbür kaplama banyosu hazırlanmıştır. Kaplama esnasında birikme meydana gelmemesi için süspansiyon
manyetik karıştırıcı ile sürekli karıştırılmıştır. Kaplama çalışmalarında çok sayıda banyo bileşimi denenmiş
olup, elektrolit hazırlamada kullanılan nikel sülfat (NiSO 4 .6H 2 O), kobalt sülfat (CoSO 4 .7H 2 O) ve diğer
banyo kimyasalları ile içerisindeki görevleri Çizelge 1’de verilmiştir. Bu tür çalışmalarda banyo pH’ı çok
önem arz ettiğinden, pH’ın hızla değişimini engellemek için tampon çözeltiler de kullanılmış ve kaplama
esnasında sürekli sıcaklık ve pH ölçümü yapılmıştır. Çalışmada tampon olarak borik asit (H 3 BO 3 ) çözeltisi
kullanılmıştır.
Çizelge 1. Kaplama banyosunda kullanılan çeşitli katkıların ve kimyasalların banyodaki görevleri.

Kimyasallar
Nikel Sülfat (NiSO 4 .6H 2 O)
Kobalt Sülfat (CoSO 4 .7H 2 O)
Borik Asit (H 3 BO 3 )

Banyodaki Görevleri
Nikel Kaynağı
Kobalt Kaynağı
Ph dengeleyici (tampon)

Yapılan çalışmada öncelikle 3, 5 ve 7 A/dm2 olmak üzere üç farklı akım yoğunluğu altında ve doğru akım
(DC), pulse akım (PC), pulse reverse akım (PRC) akım türünde olmak üzere üç farklı akım kombinasyonunda
kaplama numuneleri üretilmiştir. Kullanılan elektrolitik kaplama banyoları çalışma koşulları Çizelge 2’ de
verilmiştir.
Çizelge 2. Elektrolitik kaplama banyoları çalışma koşulları.

Banyo Kompozisyonu
NiSO 4 .6H 2 O
250 g.l-1
CoSO 4 .7H 2 O
50 g.l-1
H 3 BO 3
40 g.l-1
Kaplama Parametreleri
Akım Yoğunluğu
3.0, 5.0 ve 7.0 A/dm2
Akım Türü
DC, PC ve PRC
pH
4
Sıcaklık
50 ± 0,5
Manyetik Karıştırma
30 dk
Anot
Nikel
Katot
Bakır

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Banyo sıcaklığı kaplama esnasında 50°C olarak sabit çalışılmıştır. DC, PC ve PRC akım altında banyo akım
gerilimi 3, 5 ve 7A/dm²seçilmiştir. Yapılan incelemelerde DC akım türünde üretilen yüzey özellikleri PC ve
PRC akım türünde daha yüksek ortalama akım yoğunluğunda elde edildiği gözlenmiştir [14]. Yüksek sertlik,
tepkimelere karşı dayanıklılık, ısı dayanımı ve düşük yoğunluk özelliklerinin etkilerini görebilmek için Ni-Co
kaplamaların yanında B 4 C takviyeli Ni-Co matrisli kaplamalar üretilmiş ve sonuçları kıyaslanmıştır. DC
akım altında 50°C’ de 30dk süre ile 3A/dm² akım yoğunluğunda üretilmiş Ni-Co kaplama tabakasının SEM
fotoğrafı ve EDX analizi Şekil 1’ de görülmektedir. Mikro yapısına bakıldığında tane yapılarının tam net
olmadığı ve yer yer oluk şeklinde oksitlerin olduğu gözlemlenmiştir.
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Şekil 1. D.C akım altında 50°C de 30 dk süre ile 3A/dm² akım yoğunluğunda üretilmiş Ni-Co kaplama tabakasının a) SEM
fotoğrafı b) EDX analizi.

DC akım altında 50°C’ de 30dk süre ile 7A/dm² akım yoğunluğunda üretilmiş Ni-Co kaplama tabakasının
mikro yapısı incelendiğinde Ni-Co tabakasının azaldığı gözlemlenmiştir. Akım yoğunluğunun artması ile
birlikte belirli büyüme yönlerine sahip tanelerin boyutunun artması gerekirken alınan SEM fotoğrafında bu
şekilde bir yapıya rastlanmamıştır (Şekil 2.). Yapılan EDX analizine göre yapı içerisinde az miktarda oksit
bununla birlikte Ni-Co tabakasının belirgin olduğu görülmektedir.

Şekil 2. D.C akım altında 50°C de 30 dk süre ile 7A/dm² akım yoğunluğunda üretilmiş Ni-Co kaplama tabakasının a) SEM
fotoğrafı b) EDX analizi.

DC akım altında 50°C’ de 30dk süre ile 7A/dm² akım yoğunluğunda B 4 C takviyeli üretilmiş Ni-Co kaplama
tabakasının mikro yapısı incelendiğinde, Ni-Co miktarının daha da azaldığı görülmüştür. Kompozit tabakanın
yüzey SEM fotoğrafı incelendiğinde küresel şekilli tanelerin bir araya gelerek büyük tane topluluklarını
oluşturduğu tespit edilmiştir (Şekil 3).

Şekil 3. D.C akım altında 50°C de 30 dk süre ile 7A/dm² +B 4 C akım yoğunluğunda üretilmiş Ni-Co kaplama tabakasının
a) SEM fotoğrafı b) EDX analizi.

Pulse periyodu 10 ms olan PC akım altında 50oC de 30 dk süre ile ortalama 3, 5 ve 7A/dm2 akım uygulanarak
Ni-Co kaplamalar üretilmiştir. PC altında üretilen kaplamaların SEM fotoğrafları Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6’
da verilmiştir. Şekil 4’ teki SEM fotoğrafı incelendiğinde yapının polihedronlar şeklinde olduğu
görülmektedir. Ortalama akım yoğunluğunun artması ile birlikte bir kısım tanelerin boyutlarının arttığı, bir
kısmının boyutların ise küçüldüğü, dolayısı ile taneler arasındaki boyut farkının arttığı SEM fotoğraflarından
anlaşılmaktadır. Akım yoğunluğun artması ile birlikte yapılan EDX analizlerinde ise Ni-Co miktarının
azaldığı gözlemlenmiştir. Şekil 4 incelendiğinde ortalama akım yoğunluğu 3A/dm2 ile üretilen numunenin
tanelerinin küresel forma yakın olduğu ve ince taneli olduğu gözükmektedir.
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Şekil 4. P.C akım altında 50°C de 30 dk süre ile 3A/dm² akım yoğunluğunda üretilmiş Ni-Co kaplama tabakasının a) SEM
fotoğrafı b) EDX analizi.

Ortalama akım yoğunluğu 7A/dm2 ye çıktığında küresel formdaki tanelerin büyüdüğü SEM fotoğrafından
anlaşılmaktadır (Şekil 5). Akım yoğunluğun artması ile birlikte yapılan EDX analizlerinde ise Ni-Co
miktarının azaldığı gözlemlenmiştir. Aynı zamanda B 4 C ilavesinin mikro yapı, tane morfolojisi ve tane
boyutunu değiştirdiği açıkça gözükmektedir. (Şekil 6)

Şekil 5. P.C akım altında 50°C de 30 dk süre ile 7A/dm² akım yoğunluğunda üretilmiş Ni-Co kaplama tabakasının a)
SEM fotoğrafı b) EDX analizi.

Şekil 6. P.C akım altında 50°C de 30 dk süre ile 7A/dm²+B 4 C akım yoğunluğunda üretilmiş Ni- Co kaplama tabakasının a)
SEM fotoğrafı b) EDX analizi.

PRC ile yapılan çalışmalarda DC ve PC yöntemlerinde kullanılan banyo bileşimi ve parametreleri
kullanılmıştır. PC de olduğu gibi Pulse periyodu ms ve reverse (ters) akım (–T on ) ise 10 ms periyodlarda,
50°C sıcaklıkta 30 dakika süre ile 3, 5 ve 7A/dm2 akım yoğunluğunda üretilmiş Ni-Co kaplama tabakasının
yüzey SEM fotoğrafları Şekil 7, Şekil 8, Şekil 9’ da verilmiştir.
Ortalama akım yoğunluğu 3A/dm2 ile üretilen numunenin tanelerinin küresel forma yakın olduğu ve ince
taneli olduğu gözükmektedir (Şekil 7). Ortalama akım yoğunluğu 7A/dm² çıktığında küresel formdaki
tanelerin büyüdüğü anlaşılmaktadır (Şekil 8.).
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Şekil 7. PRC akım altında 50°C de 30 dk süre ile 3A/dm² akım yoğunluğunda üretilmiş Ni-Co kaplama tabakasının a) SEM
fotoğrafı b) EDX analizi.

Şekil 8. PRC akım altında 50°C de 30 dk süre ile 7A/dm² akım yoğunluğunda üretilmiş Ni-Co kaplama tabakasının a) SEM
fotoğrafı b) EDX analizi.

PRC ile yapılan kaplamalarda da B 4 C ilavesi ile birlikte mikro yapı, tane morfolojisi ve tane boyutunu
değiştirdiği açıkça gözükmektedir (Şekil 9).

Şekil 9. PRC akım altında 50°C de 30 dk süre ile 7A/dm²+B 4 C akım yoğunluğunda üretilmiş Ni-Co kaplama tabakasının
a) SEM fotoğrafı b) EDX analizi.

Yapılan bazı çalışmalarda [15,16,17], kompozit kaplamalardaki partikül içeriği, kaplamalar PC ve PRC
tarafından üretildiğinde artmıştır; DC kullanılarak elde edilen parçacıkların miktarı daima düşüktür. Bu
çalışmada da Ni-Co kaplamaların üretiminde akım türünün DC, PC ve PRC şeklinde değişimi, tane yapısının
değişmesine neden olmuştur.
Ni-Co kaplama tabakasının XRD analizi sonuçları Şekil 10’ da verilmiştir. Şekil 10’a göre Ni-Co ağırlıklı
olarak büyüdüğü görülmüştür. Ni-Co büyüme incelendiğinde akım yoğunluğunun 3 A/dm² den 7A/dm²
çıkması ile birlikte tercihli büyümenin arttığı görülmektedir (Şekil 10b-Şekil 10c). Akım yoğunluğu 7A/dm²
çıkması ile birlikte büyüme artmış ve zaman zaman bakır piklerine rastlanmıştır (Şekil 10a). DC akım altında
üretilmiş katkısız Ni-Co kaplama tabakasının en yüksek Ni-Co oranın 7A/dm² de elde edildiği görülmüştür
(Şekil 10b).
Şekil 10a incelendiğinde 3A/dm² akım yoğunluğunda DC akım türünde Ni-Co miktarının şiddeti PC akım
türüne göre daha azdır. PRC akım türünde ise çözülen Ni-Co miktarı fazla olduğundan dolayı şiddeti DC ve
PC akım türüne göre daha az olduğu gözlemlenmiştir. Şekil 10(b) incelendiğinde Ni-Co pikinin şiddeti en
fazla PRC akım türünde gözlemlenmiştir. PC de 7A/dm² + B 4 C akım türündeki pikin şiddeti diğer piklere
göre daha yüksektir (Şekil 7.10c). Yapılan XRD sonuçlarına göre grafiklerde B 4 C’e rastlanmamıştır. Bunun
nedeni çözeltinin homojen olarak karışmamasından kaynaklı kaplama tabakasının içine nüfuz etmemesi
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olarak tahmin edilmektedir. Takviye edilen B 4 C kaplamaya karışmayıp çözeltinin içinde kaldığı
gözlemlenmiştir. Bu nedenle kaplama tabakasında sadece Ni-Co tabakasına rastlanmıştır (Şekil 10c).

Şekil 10. a) 3A/dm² b) 7A/dm² c) 7A/dm² + B 4 C akım türlerinde üretilmiş Ni-Co kaplama tabakasının XRD grafikleri.

PRC akım türünde ise pik şiddetleri DC ve PC ye göre düşük olduğu gözlemlenmiştir (Şekil 10). Borkar,
elektrodepozisyon yöntemi kullanarak SiC takviyeli Ni-Co alaşımında Şekil 10’a benzer olarak yapı içerisine
ilave edilen SiC’ ün büyüme düzlemlerini değiştirmediğini ancak pik şiddetini düşürdüğünü bildirmiştir [18].
Şekil 11’de 3A/dm² akım türünde üretilmiş Ni-Co kaplama tabakasının görüntüleri verilmiştir. B 4 C takviyeli
yapılan akım türlerinde kaplama tabakasının daha kalın olduğu görülmektedir.

Şekil 11. a) DC, b) DC+B 4 C, c) PC, d) PC+B 4 C, e) PRC, f) PRC+B 4 C 3A/dm² akım türünde üretilmiş Ni-Co kaplama
tabakasının 250x büyütmedeki optik mikroskop görüntüleri
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Şekil 11 Devamı. a) DC, b) DC+B 4 C, c) PC, d) PC+B 4 C, e) PRC, f) PRC+B 4 C 3A/dm² akım türünde üretilmiş Ni-Co
kaplama tabakasının 250x büyütmedeki optik mikroskop görüntüleri.

Kaplama tabakalarının kalınlıkları ölçüm aparatı kullanılarak ölçülmüş ve sonuçlar Çizelge 3’ te verilmiştir.
Çizelge incelendiğinde genellikle akım yoğunluğunun artması ile birlikte kaplama tabakasının kalınlığının
arttığı görülmektedir. PRC akım türünde doğrusal bir artış olmamasının nedeni tahmin edilememiştir. B 4 C
ilavesi ile üretilen kaplama tabakasında da durum benzerdir. Ancak B 4 C katkılı kaplama tabakası ile katkısız
tabakaların kalınlıkları karşılaştırıldığında; aynı şartlarda üretilmiş tabakanın kalınlığının yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak kaplama esnasında yapı içerisine giren B 4 C’ün tane büyümesini
sağlaması, tane boyutunun daha büyük olmasıdır. B 4 C’ün Ni-Co büyüme yönlerini etkilemesi sonucunda
taneler farklı yönlerde büyümektedir. Kaplama tabakasının farklı yönlerde büyümesi ile aynı şartlarda
üretilen kaplama kalınlığında artış meydana gelmiştir.
Çizelge 3. DC, PC ve PRC akım türünde üretilmiş Ni-Co kaplama tabaka kalınlıklarının (μm) değerleri.

Akım Türü
DC
PC
PRC
DC+B 4 C
PC+B 4 C
PRC+B 4 C

3A
31,7
25,5
34
53,8
32,5
95

5A
36,4
40,2
24,5
28,2
17,4
41,131

7A
50
81,7
67,8
33
55
95

Yüzey pürüzlülüğü sonuçları Şekil 12 a ve b’ de grafik olarak verilmiştir. Grafiği incelendiğinde DC, PC ve
PRC kaplamaların tümünde genellikle ortalama akım yoğunluğu 3A/dm² den 5A/dm² ye çıkması ile birlikte
yüzey pürüzlülüğünde düşüş görülmüştür. Ortalama akım yoğunluğunun 5A/dm² üzerine çıkması ile birlikte
yüzey pürüzlülüğünde ciddi bir artış meydana gelmiştir. Ancak bu değişim ile ortalama akım yoğunluğunun
arasında lineer bir ilişki yoktur. Bunun nedeni akımın artmasından kaynaklı çözünen nikel miktarının fazla
olması ve doğal olarak çözülen nikelin kaplama tabakasında fazla biriktirme oluşturduğu için kaplama
tabakasının yüzey pürüzlülüğünü artırmıştır. DC, PC ve PRC akım türlerinde üretilen kaplamaların yüzey
pürüzlükleri kıyaslandığında; en yüksek yüzey pürüzlüğü DC de en düşük ise PRC de olduğu görülmektedir.
Bu durumun nedeni PRC akım türünde oluşan partiküllerin daha küçük tane boyutuna bundan dolayı daha
düzgün istif yoğunluğuna ve daha kompakt bir yapıya sahip olmasıdır.

a)

b)

Şekil 12. a)DC, PC ve PRC akım türünde üretilmiş Ni-Co kaplama tabakasının yüzey pürüzlülük ölçümleri.
b) DC, PC ve PRC akım türünde üretilmiş B 4 C takviyeli Ni-Co kaplama tabakasının yüzey pürüzlülük ölçümleri.

4. SONUÇLAR

Akım türünün değişimi ve B 4 C katkısı ile Ni-Co kaplama tabakasının yapı, yüzey özellikleri geliştirilmiştir.
Bunların yanında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
• Akım yoğunluğunun değişiminin Ni-Co ve Ni-Co kaplama tabakasının tane morfolojisini
değiştirdiği görülmüştür.
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•
•
•

•
•

•
•

Ni-Co kaplamaların üretiminde akım türünün DC, PC ve PRC şeklinde değişimi, tane yapısının
değişmesine neden olmuştur.
B 4 C ilavesinin tabaka kalınlığını arttırdığı görülmüştür.
Yapı içerisine giren B 4 C nano boyutta olduğu için XRD analiz incelemelerinde rastlanmamıştır.
EDX analizi sonucunda Ni, Co yapı içerisine homojen dağıldığı takviyesiz Ni-Co tabakasında en
yüksek Ni-Co miktarının ortalama akım yoğunluğunun 3A/dm2 olduğu durumlarda görülmüştür.
Ortalama akım miktarının 3A/dm2 üzerinde olduğu durumlarda ortalama akım yoğunluğunun
artması ile birlikte yapı içerisindeki Ni-Co miktarının azaldığı gözlemlenmiştir. 3A/dm2 PRC
akımın EDX analizi incelendiğinde çözelti homojen şekilde karışmadığı için yapı içerisinde kükürt
gözlemlenmiştir.
3A/dm2akım yoğunluğunda elde edilen XRD analizi incelendiğinde NiSO 4 pik şiddeti de
gözlemlenmiştir.
Akım yoğunluklarının artması ile birlikte kaplama tabakasının kalınlığının genel olarak arttığı tespit
edilmiştir. PRC akım türünde yüksek akım yoğunluklarında akım yoğunluğunun artması ile birlikte
kaplama kalınlığı grafiğindeki lineerlik bozulmuştur. B 4 C katkılı kaplama tabakası ile katkısız
tabakaların kalınlıkları karşılaştırıldığında; aynı şartlarda üretilmiş katkısız tabakanın kalınlığının
daha az olduğu görülmektedir.
En düşük yüzey pürüzlüğü DC ve PC akım türlerinde ve ortalama akım yoğunluğunun 3A/dm2 ve
5A/dm2 olduğu şartlarda elde edilmiştir. B 4 C katkısı yüzey pürüzlülüğünü artırmıştır.
DC, PC ve PRC akım türleri kıyaslandığında; DC akım türünde ağırlıklı büyüme 7A/dm² + B 4 C
akım türünde meydana gelmiştir.

TEŞEKKÜR
Bu çalışma 15.FEN.BİL.50 numaralı proje ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca
desteklenmiştir.

KAYNAKLAR
[1] Endres, F., Abbott, A. P. and MacFarlane, D. R. Electrodeposition from ionic liquids. (1-3). Weinheim: WILEY-VCH
Verlag Gmb Hand Co. KGaA, 2008.
[2] Song, Y. Hai, Wei, G., & Xiong, R. C. Properties and structure of RE-Ni-W-P-SiC composite coating prepared by
impulse electrodeposition, Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition), 17(2), 363–367.
2007.
[3] Katayama, Y. in Electrochemical Aspects of Ionic Liquids, 2nd ed., H. Ohno, Editor, John Wiley and Sons Inc., New
York, 2011.
[4] Endres, F., Abbott, A. P., and MacFarlane, D. R., Electrodeposition from Ionic Liquids, Wiley-VCH, Weinheim 2008.
[5] Düzgün, E. Hetero çok çekirdekli komplekslerden elektrokimyasal yöntemler yardımıyla hazırlanan malzemelerin
incelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya anabilim dalı, Ankara, 2007.
[6] S. T. Aruna, V.K. William Grips, K.S. Rajam Ni-based electrodeposited composite coating exhibiting improved
microhardness, corrosion and wear resistance properties, Journal of Alloys and Compounds 468, 546-552, 2009.
[7] Sasi, A., Mondal, M., Dayal, S., & Kumar, S. Electro deposition of Nickel-alumina Composite Coating, Materials
Today: Proceedings, 2(4–5), 3042–3048, 2015.
[8] Kortman, W. En çok uygulanan yüzey işlemleri-karşılaştırmalı bir bakış, Çeviren: Yüksel, M.Metalurji Dergisi, 44: 1325, 1986.
[9] Medeliene, V. The influence of B 4 C and SiC additions on the morphological, physical, chemical and corrosion
properties of Ni coatings, Surface and Coatings Technology,154: 104-111, 2002.
[10] Steinbach, J. and Ferkel, H. (2001). Nano structured Ni-Al 2 O 3 films prepared by DC and pulsed DC electroplating,
Scripta Materialia,44(8–9): 1813–1816.
[11] Su, F., Liu, C., Guo, J., & Huang, P. Characterizations of nanocrystalline Co and Co/MWCNT coatings produced by
different electrodeposition techniques. Surface and Coatings Technology, 217, 94–104, 2013.
[12] Lee, W.-H., Tang, S.-C. and Chung, K.-C. Effects of direct current and pulse- plating on the co-deposition of nickel
and nanometer diamond powder, Surface and Coatings Technology, 120–121: 607–611, 1999.
[13] Chang, L. M. AN, M. Z. S. Y., and Shi L. Microstructure and characterization of NiCo/Al 2 O 3 composite coatings by
pulse reversal electrodeposit, Materials Chemistry and Physics,100(2–3): 395–399, 2006.
[14] Shi, L., Sun, C. F., Gao, P., Zhou, F., and Lıu, W. M. Electrodeposition and characterization of Ni–Co carbon
nanotubes composite coatings, Surface and Coatings Technology, 200(16–17): 4870–4875, 2006.
[15] Borkar T., Harimkar S.P. Effect of electrodeposition conditions and reinforcement content on microstructure and
tribological properties of nickel composite coatings, Surface and Coatings Technology. 205(17–18): 4124–4134,
2011.
[16] Lekka M., Zendron G., Zanella C., Lanzutti A., Fedrizzi L., Bonora P.L. Corrosion properties of micro- and
nanocomposite copper matrix coatings produced from a copper pyrophosphate bath under pulse current, Surface and
Coatings Technology, 205(11): 3438–3447, 2011.
[17] Thais G.L. R., Deborah V. C., Dalva C.B. L.., Lilian F. S. A review of Corrosion Resistance Nanocomposite Coatings.
INTECH "Electrodeposition of Composite Materials" book, ISBN 978-953-51-2270-8, Published: March 23, 2016.
[18] Borkar, R T. Electrodeposition of Nickel Composite Coatings. Master Thesis Mechanical Engineering Mumbai
University Mumbai, Maharshtra, India, 2010.

3716

X42 taşıyıcı çelik üzerine kaynaklanmış M42 çeliğinden üretilmiş
bimetal şerit testerelerin lazer kesilmesi ve mekanik kesim ile
karşılaştırılması
Şükrü Talaş1, Akın Bozkurt2, Ersin Deniz 3
1

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme
Mühendisliği, 03200, Afyonkarahisar, (talas.sukru@gmail.com)
2
Afyon Kocatepe Universitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ayfonkarahisar
(akn.bozkurt@hotmail.com)
3
TLS Lazer Ürünleri, Birmes Sanayi Sitesi, 34953, Tuzla, İstanbul
(deniz@tlslaser.com)
Özet

Bimetal şerit testereler metal endüstrisinde sıklıkla metal kütükleri, cubuk ve değişik kesitli metalik
malzemeleri istenilen boyuta getirmeye getirmekte talaşlı işlemden once kullanılmaktadır. Bimetal şerit
testereler birbiri üzerine lazer veya elektron ışın kaynağı ile kaynaklı iki farklı çelikten yapılmaktadır.
bunun sebebi ise, distorsiyonu engellemek ve kaynak sonrasında oluşan ısıdan etkilenen bölgenin
kalınlığını control etmek amacıyla yapılmaktadır. Bu işlem, çoğunlukla mekaik kesme ise yapılmaktadır
ve daha sonar dişlerin ısıl işlemi ise devam eder. Bu çalışmada, M42 çelik şeritleri X42 taşıyıcı yay
çeliğinin üzerine kaynaklanmıştır. Kaynak işlemi TLS PANTER 400W model lazer kesme cihazına
yerleştirilmiş olan IPG 400W fiber laze rile yapılmıştır. Kesme işlemi soguk haddelenmiş kaynaklı
şeritlerin kesilmesi ve lazer kesme ile ergimiş kalıntının atılması sağlama aşamalarından oluşmaktadır.
Kısa bir metalografik çalışma kesilmş numunelerin üzerinde gerçekleştirilmştir ve mekanik olarak kesilen
numunelerin karşılaştırılması yapılmıştır.
Anahtar kelimeler: Şerit testere, lazer kesme, testere dişi

1. GIRIŞ
Bimetal testereler, iki farklı çeliğin birleştirilmiş ve diş açılmış halidir ve Bi-metal şerit testereler, özellikle
yüksek hız çelikleri ve yay çeliklerinin birleştirilmesinden oluşur. En yaygın kullanım alanı metal kesmedir.
Birleştirme işi lazer veya elektron ışın kaynağı ile yapılır.(9,10,11,12,15) Kesici diş kısmını oluşturacak metal
tarafında, kesilecek malzeme özelliklerine göre tasarlanan dişler açıldıktan sonra da, belli bir ısıl işlem
sonucu yaklaşık 66-69 HRC sertlik kazandırılması ile üretilir. (6,9,10,11)
Metallerin kesilmesinde genelde diş açılmış olan metal bantlar kullanılır ancak bıçak uçlu olanları da vardır;
bunlar yumuşak, düşük yoğunluklu malzemelerin kesilmesi için kullanılır. İri taneli ağzı olan bıçaklar ise sert,
kırılgan ve aşındırıcı malzemelerin kesilmesinde kullanılır.7
•
Karbon çelikten testereler, ahşap, plastik, alüminyum gibi kolay kesilebilen malzemelerin
kesiminde genelde en iyi seçimdir.
•
Bi-metal testereler ise ısıya, aşınmaya ve talaşa karşı en uygun seçim olup, verimli olarak çoğu
çeliği ve diğer metalleri (nikel, kobalt alaşımları vs) kesmek için kullanılır.
•
Tungsten karbür testereler, çok sert veya çok aşındırıcı metaller ve metal dışı malzemelerin
kesiminde kullanılmakta olup, ısıya ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlar.
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Bi-metal testereler, dar bir yüksek hız çeliği şeridi ile daha geniş yay veya alaşım çeliğinin elektron veya lazer
kaynağı ile kaynatılarak üretimine başlanır. Daha sonra yüksek hız çeliği üzerine diş açılır ve sonunda elde
edilen testere, ısıl işlemden geçirilir - ki ısıya ve aşınmaya karşı yüksek dirençli dişlere ve dayanıklı, uzun
ömürlü sırta sahip olur. Genelde bi-metal testerelerde üç farklı yüksek hız çeliği ve altı çeşit diş formu
kullanılır ve her bir çeşidi belli uygulamalar için tasarlanmıştır. Değişken diş sayıları sayesinde, farklı
özellikleri bir arada bulunduran yüksek performanslı bi-metal şerit testere, çok iyi aşınma dayanımı ve hassas
kesim özelliği ile birçok kesim uygulamasında kullanılır.(1-19)

Dünya piyasalarında birçok farklı üretici ve marka mevcuttur: AMADA, EBERLE, WIKUS, LENOX, NECS,
RÖNTGEN, HAKANSSON, EINHELL, DISSTON, BUTZBACH, OLSON, ADLER, RIX, BIPICO,
KOMET, BAHCO, HONSBERG, KROMBERG, SAWREX, SIMONDS, ARNTZ, WESPA, SUNUER vb.
(6-19)

Bi-metal testerelerin kesici dişleri yüksek hız çeliğinden (M2, M42, M51, Matrix II vb) yapılmakta ve taşıyıcı
kısım ise yay çeliğinden üretilmektedir.(12-19) Diş kesme işlemi firmaların tamamı tarafından talaşlı işlemle
yapılmaktadır ve diş profili de bu işleme uygun olarak düzenlenir. Ancak, ticari bir işlem olduğu için bu
işlemin detayları tam olarak bilinmemektedir. Değişik sertlik ve türdeki alaşım veya metaller için, diş türü
veya genişlikleri üretilmektedir. Bi-metal testerelerin diş kısımları, M42 HSS için 67-69 HRC ve M51 HSS
için 69 HRC ile üretilirler.(5,16-19).

Kesme işleminde istenilen sonuçların alınabilmesi ve optimum maliyet ve takım ömrü değerlerine
ulaşılabilmesi için doğru seçim çok önemlidir. Bu kurallardan bazıları şunlardır. Metal testerelerde diş sayısı
kesilecek olan malzemenin kalınlığına göre seçilir. Genellikle diş sayısı kalın malzemelerde az ince
malzemelerde daha fazladır ve olması gerekenden küçük olursa düzensiz bir kesim oluşur. Şerit testere kesme
hattı boyunca sıkışır. Fazla sürtünmeden dolayı takım ömrü azalır. Diş sayısının olması gerekenden daha
büyük olması herbir dişe karşılık gelen kesme basıncının artmasına sebep olur ve dişlerin çatlayarak
kırılmasına yol açar. Testere kullanıcılarının temel aldığı kural ise en az üç dişin kesme halinde temas halinde
olması gerekttiği şeklindedir (6).

Dünyada ve Türkiye kullanımı gittikçe artan bir eğilim gösteren şerit testerelerin üretimi ve pazarlanması
katma değeri yüksek olan bir ticari aktivitedir (2,3).
Sanayide, kesme amacıyla kullanılan çeşitli şerit testereler vardır: Karbon Çeliği Şerit Testereler, Bi-metal
Şerit Testereler, Karbür Uçlu Şerit Testereler, Karbür Kaplama Şerit Testereler, Elmas Kaplama Şerit
Testereler (Int Kayn 3). Kendi aralarında bazı farklılıkları olan bimetal şerit testereler, diğer tür tesrelere göre
çok fazla kalınlıktaki malzemeleri kesebilmektedir. Ayrıca, diş profilleri değişken olması veya sabit olması
nedeniyle daha farklı kombinasyonlarda ortaya çıkmaktadır (Şekil 1). Değişken dişler daha az aşınma ve uzun
süreli kullanım imkanı sunmaktadır. 3/4, 4/6 ve 5/8 olarak tarif edilen formlar, sırasıyla, 1 inç’te 3 veya 4
kanca, 1 inç’te 5 veya 6 kanca ve 5 veya 8 kanca içermektedir. Kanca sayısı arttıkca daha kalın malzemeleri
kesmek için kullanılmaktadır.

Şekil 1. Sabit ve değişken diş formları

Genel bir işlem olarak, uygun boyutlarda kesilmiş olan yüksek hız çeliği, taşıyıcı yay çeliğine
kaynaklanmaktadır ve daha sonra ise diş kesme işlemi yapılmaktadır (15-17). Bi-metal testerelerin kesici
dişleri yüksek hız çeliğinden (M2, M42, M51, Matrix II vb) yapılmakta ve taşıyıcı kısım ise yay çeliğinden
üretilmektedir (11-14, 16, 18). Diş kesme işlemi firmaların tamamı tarafından talaşlı işlemle yapılmaktadır ve
diş profili de bu işleme uygun olarak düzenlenir. Ancak, ticari bir işlem olduğu için bu işlemin detayları tam
olarak bilinmemektedir. Kesme işleminin ardından, ısıl işlemle uçlar en yüksek sertliğe ulaştırılmaktadır.
Değişik sertlik ve türdeki alaşım veya metaller için, diş türü veya genişlikleri üretilmektedir. Bi-metal
testerelerin diş kısımları, M42 HSS için 67-69 HRC ve M51 HSS için 69 HRC ile üretilirler (1, 14, 18,19)

3718

X42 taşıyıcı çelik üzerine kaynaklanmış M42 çeliğinden üretilmiş bimetal şerit testerelerin lazer kesilmesi ve
mekanik kesim ile karşılaştırılması

Bu çalışmada, bimetal testerelerin dişlerinin mekanik olarak kesilmesi kısmen incelenmiş ve lazer kesme ile
kesilen dişlerin metalurjik ve fiziki yapısı karşılaştırılmıştır.

2. DENEYSEL YÖNTEM
M42 ve yay çeliğinden üretilmiş olan 35x0.9mm boyutlarındaki haddelenmiş stripler TLS PANTER 400W
model lazer kesim makinası ile kesilmiştir. Değişik hızlarda kesilen stripleri için en uygun kesme hızında ve
gücünde en iyi kesme performansı veren parametrelerde yapılan kesme ile mekanik kesme optik resimlerle
karşılaştırılmıştır.
2.1. Dizaynlar ve Sonlu Elemanlar Analizi
Dijital kumpas ve optik yöntem kullanılarak, önce resim halinde taranan görüntü IMAGE J analiz
programında açıları ölçülmüş ve daha sonra ise dijital kumpas ile düşük büyütmeli optik mikroskop altında
diğer mesafeler ölçülmüştür. Elde dilen veiler ışığında ölçülen dizaynlar ALGOR yazılımda test edilmiştir.
2.2. Sertlik Ölçümleri
Mikroyapısal analiz ve sertlik testleri hazır şerit testerlere uygulanmıştır. Yaklaşık olarak 10 mm
uzunluğunda bir parça kesilmiş ve daha sonra bakalite alınmıştır. Sertlik için, ölçülecek alanın küçük olması
nedeniyle, Shimadzu HVM serisi mikrosertlik test cihazı kullanılmış ve ölçüm için 9.81N ağırlık
kullanılmıştır. Bazen ölçüm alanının küçük olması nedeniyle, 2 ölçüm yapılsa da genel olarak üç ölçüm
yapılmaya çalışılmıştır.
2.3. Kaynak işlemi ve mikroyapı analizi
Kaynaklama işlemi satın alınmış olan TLS lazer 400W lık cihazla, şekil 2 de görülen altlık ile sıkıştırılmış
olan iki şerit daha sonra bir çok denemeden sonra tek pasoda 3 mm/sn hızda başarılı bir şekilde
kaynatılmıştır. ince ve kalın şeritler ilk önce uçlarından puntalanmıştır. Mikroyapısal incelemeler ise standard
metalografik işlemlerin ardından parlatma ve Nital dağlamanın ardından mikro ve makroyapıların optik
mikroskopta (Celestron ve Zeiss) çekilmesi ile sağlanmıştır.

a)

b)

Şekil 2. a) Kaynaklama ve kesmede kullanılan sabitleme aparatı ve b) Lazer cihazı ile diş kesimi işlemi

3. RESULTS
3.1 Mekanik olarak kesilmiş testere dişlerinin analizi

Diriliş Makina tarafından gönderilen testerelerin uç sertlik değerleri aşağıdaki tabloda (Tablo 2) de
verilmiştir. Görüleceği gibi, sertlik değerleri oldukca sabit bir değere hedeflenmiştir. Ortalama olarak 67 HRc
ye karşılık gelen Vickers değerleri elde edilmiştir.
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a)

b)

c)

Şekil 3. Yan kesme ve kesme uç açılarının tesbiti için kullanılan analiz resimleri ve mekanik olarak kesilmiş
bir testerenin makro resmi. Kesim izleri kalınlığa paralel olarak rahatlıkla görülmektedir. Sertleştirme prosesi
ile oksitlenmiş yüzey mevcuttur.

Tablo 1. Analizi yapılan testerelerin uç sertlik değerleri
Testere Kodu

Sertlik (Ortalama)

Testere Kodu

Sertlik (Ortalama)

D1

67.4 (±2)

D12

64.8 (±3)

D2

66.2 (±1)

D13

67.5 (±5)

D3

67.2 (±3)

D14

68.1 (±4)

D4

65.7 (±3)

D15

65.5 (±5)

D5

67.8 (±3)

D16

66.8 (±6)

D6

67.3 (±4)

D17

67.5 (±4)

D7

66.7 (±2)

D18

67.7 (±7)

D8

66.9 (±2)

D19

66.6 (±8)

D9

68.8 (±2)

D20

69.2 (±4)

D10

64.9 (±5)

D21

68.4 (±4)

D11

68.6 (±3)
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Bimetal şeridi ve kaynak bölgesini gösteren resim aşağıda Şekil 4 de verilmiştir. Görüldüğü gibi, kesici şerit
bölgesi ile taşıyıcı şerit bölgesi arasındaki kaynaklı bölge tipik lazer kaynağına denk gelen, Hızlı soğuma
sonucu oluşan sert fazlı yapılar gibi bir mikroyapı içermektedir. Taşıyıcı bölgeye yakın olan kaynak
bölgesindeki kaynak metalinin girintili çıkıntılı, veya girdapsı görünümü, kaynak sırasında sıvı metalin
karışımı ile ortaya çıkmıştır. Sıvı halde bulunan kaynak metalinin aynı zamanda marangoni (ısıl farklılıklara
bağlı olarak ortaya çıkan yüzey gerilimi değişimleri nedeniyle) ve ani karıştırma etkisi ile bu tür bir oluşuma
sebep oldugu düşünülmektedir. Ayrıca, dikkat edilebileceği gibi ITAB mevcut değildir. Şekil 4 b de verilen
mikroyapı resminde, çok miktarda (açık beyaz) karbür görülmektedir. Isıl işlem için gerekli sıcaklığın 1200C
olması durumunda ve takiben 550°C de hava ile sogutulması sonucunda bu kadar yüksek sertliğin elde
edilebilirliği gösterilmiş ve matris mikroyapının temperlenmiş martenzit oldugu gösterilmiştir (5). Bu projede
önerilen ısıl işlem prosedürüne uygun bir ısıl işlem yapıldıgı görülmektedir.

Taşıyıcı şerit

a)

b)

c)

Şekil 4. Bimetal şerit testere kaynak bölgesi, a) 50X ve b) 200x. c) Lazer ile kaynaklanmış şeritlerin kaynak
bölgesi (Üst taraf kesici şerit alt kısım ise taşıyıcı şerittir)

3.2. Lazer ile işlenmiş testerelerin analizi
Kaynaklanmış şerit testernin makro resimleri Şekil 4c de verilmiştir. Kaynak bölgesi yukarı yönlü ok ile
gösterilmiştir.Kaynak genişliği yaklaşık olarak 100 mikro genişliğindedir ve çatlama vb riskler oluşmamıştır.
Kaynak sırasında, altlığın seramik olması aşırı soğumayı engellemiştir.
Kesilmiş olan testere dişlerinin yakın görüşüne göre (Şekil 5), lazer kesimin aslında oldukca iyi bir şekilde
hassas olarak kesebildiği ve aynı zamanda, ticari olarak üretilen testere dişlerinden farkı olmadığı
görülmektedir. Ayrıca, bu yöntemin diğerlerine göre daha az atık yağ ve elektrik tüketiğini de dikkate almak
lazımdır. Üretim aşamasının basit olması ve daha sonra ısıl işleme maruz kalmamasıda üretimin daha az
maliyetli olmasına ve sonrasında çatlama olmamasıda oldukca önemlidir. Kesim sırasında veya sonrasında
kesinlikle çatlama olmamıştır. Bu durumda, lazer kesimden sonra ik önemli kazanç vardır: kesimden sonra
sertleştirme yapılmaması ve ısıl işlemin opsiyonel olması. Ancak çok ince (<0.5 mm) detayların
kesilmesinde, yüksek ısı girdisi ile ergime olduğu görülmüştür. Ancak bu etki daha sonra kaynak bölgesine
dışarıdan hava püskürtülerek ciddi oranda azaltılmıştır fakat kesimin sonunda taşlamaya ihtiyaç duymakta ve
keskinleştirme için yeterince malzmeme kalmadığı için üretilmemeiştir. Genel amaçlı olaran üçgen dişli
testereler üretilmiştir. Unutulmamalıdır ki bu kesitin ne kadar keskin oldugundan daha çok, profil ile alakalı
oldugu görülmüştür. Şekil de verildiği gibi, üçgen benzeri profilde gayet temiz bir kesim olmuştur. Ayrıca,
taşlamaya da ihtiyaç duyulmayacak kadar hassas bir kesim olmuştur. Çok kısa süreli fırçalama ile
temizlenebilmektedir.
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a)

b)

c)

d)

e)

Şekil 5. Lazer ile kesme işleminin ardından elde edilen testere ağız şekillerinden problem yaşanan
dizaynlardan elde edilen resimler. Ergimenin görüldüğü diş dizaynı a ve b) ve sogutma uygulandıktan sonra
elde edilen dişler c) ve d) temizlenen dişler ve üçgen profilin diş profili.

Üretilen dişlerin sertliği ısıl işlem yapılmadan önce ölçülmüş ve ısıl işleme gerek olup olmadığı tesbit
edilmeye çalışılmıştır (Şekil 6). Ancak, ölçüm alanı çok küçük olduğu için birden fazla farklı dişte ölçüm
yapılmıştır. İlginçtir ki şerit testerelerin ısıl işleme gerek olmadığı görülmektedir (Şekil 6 b). Bunun sebebi
ise, kesim sırasında LAZER’in uyguladığı ısının zaten küçük olan bölgedeki M42 malzemesini yüksek
sıcaklıga çıkararak ve hızlı soguma ile ısıl işleme maruz kalmasıdır. Ancak, bazı durumlarda çatlaklar tesbit
edilmiştir bunun kesim sırasında ilk kesilen dişlerde oluştugu ancak sonraki dişlerde oluşmadığı görülmüştür.
Bunun kısmı temperleme ile giderildiği veya şerit testere üzerine ısı birikmesi ile sağlandığı düşünülmektedir.
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a)

b)

Şekil 6. a) Dişlerdeki sertlik profili (gerçek resimlerin çekimi mikrosertlik cihazında resim çekme aparatı
olmadıgı için çekilememiş ancak sertlik değerleri HV olarak ekrandan çekilmiştir ve b) dişlerin etrafındaki
ısıdan etkilenen bölge sertliğin yüksek çıkmasına sebep olmuştur.
4. Genel sonuçlar
Üretilen testerelerde, lazer ile üretim ile mekanik olarak üretilen dişli ürün arasında ciddi farklar oluşmadığı
ve hatta, test zamanı dikkate alındığında gayet iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. Aşınma izleri arasında bir
fark olmamaktadır. İlave olarak sertlik değerleri aynı ve hatta daha iyi olduğu için Lazer ile üretilen
testerelerde ısıl işleme gerek duyulmamıştır. Bu bir avantajdır. Ancak, uzun süreli test ederek kalite
kontrolünün yapılması elzemdir ve ne kadar zor koşullarda kullanılabileceği örneğin çoklu kesimlerde nasıl
bir performans göstereceği bilinmemektedir. Daha klaın kesitli parçaların kesilmesinde rahatlıkla
kullanılabilecek bir yöntemdir.
5. Teşekkür
Bu proje TUBİTAK 214M184 nolu proje ile desteklenmiştir. Cumali Kalkan’a katkılarından dolayı teşekkür
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Abstract
Electricity is an indispensable concept when considering today's living standards. In addition to being
easy to use and being able to turn to other types of energy when required, the need for electricity has
increased along with improvements in technology. The fact that the existing electric networks are in an
increasingly complex structure and the unidirectional flow of energy has led to some difficulties, from the
disconnection of a transmission line to the collapse of the system. Due to the overcoming of all these
difficulties and the reduction of fossil fuels, the energy sector has been directed to renewable energy
sources.
Renewable energy resources are likely to interfere with system stability at the connection points due to
the distributed connections of the different interconnected systems to the interconnected system. Existing
power system has become even more complicated as bi-directional energy flow with renewable energy
sources can be achieved and the voltage levels become an active system determined by the load as well as
the production This poses a threat that the power system is unstable in terms of frequency, rotor angle
and voltage For power system engineers who always promise quality, reliable and economical electrical
energy, this threat is a very serious question. In this study, the effect of renewable energy sources on
system stability will be examined through sample application. In addition, information about the factors
causing the instability will be given.
Keywords: Renewable energy, stability, smart grid.

1. GİRİŞ
Dünya’daki birçok ülke elektrik enerjisi üretebilmek için enerji santrallerinde fosil ve nükleer yakıt
kaynaklarını kullanmaktadır. Enerji santrallerinde kaynak olarak fosil ve nükleer yakıtların yoğun bir şekilde
kullanılması çevre kirliliğine ve küresel ısınma gibi doğal felaketlere neden olmaktadır. Son dönemde bu
durum dünyadaki yaşamsal faaliyetleri tehdit edecek bir boyuta ulaştırmıştır. 2011 yılında gerçekleşen
Fukuşima nükleer felaketi dünyada bu tehdidin ciddi boyutlarda olduğunun kusursuz bir göstergesidir [1].
Ülkemizde ise 2011 yılında Elbistan santrali kömür üretim alanındaki çökme olayı ve sonraki dönemde
yaşanan kazalar bu tehdidin ciddiyetini yansıtmaktadır. Bu nedenle günlük hayatımızın her alanında
vazgeçilmez bir kavram haline gelen elektrik enerjisinin, çevreye en az zarar verecek biçimde üretimi, iletimi
ve tüketiminin gerçekleştirilmesi konusu çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Bu
konunun çözümü noktasında yenilenebilir enerji kaynakları ön plana çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji
kaynaklarının herhangi bir üretim sürecine ihtiyaç duyulmadan temin edilmesi, güneş ve rüzgâr gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretiminin çevre kirliliği ve küresel ısınma üzerinde daha az
olumsuz etkiye sahip olması, fosil yakıt kaynakların son dönemde hızla azalması buna karşılık yenilenebilir
kaynakların sürekli var olması ve kendini yenileyebilmesi, dağıtık üretim sayesinde iletim maliyetlerinin
azalması gibi önemli avantajlara sahip olmasından dolayı toplam enerji üretimindeki payı gün geçtikçe
artmaktadır [2].
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Yenilenebilir enerji kaynaklarının, fosil ve nükleer yakıtlara dayalı enerji kaynaklarına kıyasla çok sayıda
avantaja sahip olmasına rağmen, yüksek dağıtık üretim miktarı hem mevcut şebekeler hem de akıllı şebekeler
için birçok kararlılık sorununa neden olabilir. Bu kararlılık sorunları, üretimdeki aralıklı ve öngörülemeyen
yapılarından dolayı sistemin yük akışında anlık değişimler sonucu ortaya çıkmaktadır [3]. Yük akışındaki
anlık değişimler analizleri mevcut şebekelerin en iyi şekilde çalışması ve akıllı şebekeye geçiş sürecinde
önemli bir yere sahiptir. Gelişen bilgisayar teknolojiyle birlikte güç sistemlerinin analizi bazı bilgisayar
programları üzerinden yapılmaktadır. Bunlar Mathcad, Mathematica, Matpower, Neplan, Pscad, Etap,
PowerWorld, Uwpflow, Gyte, VST, ATP/EMTP, PSpice [4].
Bu çalışmada ise elektrik şebekelerinin büyük ve karmaşık olması nedeniyle şebeke planlaması ve çalışması
için hayati öneme sahip olan güç sistemi kararlılığı incelenecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının güç
sistemlerine entegrasyonu üzerindeki etkileri ifade edilmeye çalışılacaktır. Ayrıca örnek bir güç sistemi
kullanılarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kararlılık üzerindeki etkisi incelenecektir.

2. GÜÇ SİSTEMLERİNDE KARARLILIK
Bir güç sisteminin kararlılığı, elektrik şebekesini oluşturan tüm elemanların normal çalışma koşulları altında
dengeli çalışması ve sistemde herhangi bir bozucu etki oluştuktan sonra da makul bir denge durumunda
çalışmaya devam edebilmesi olarak ifade edilmektedir [5]. Elektrik şebekelerinde yaşanan kararlılık olayları
değişken karakteristik ve iyileşme süresine sahiptir. Bunun yanı sıra çok geniş bir aralığa yayılmış
elemanların oluşturduğu yüksek dereceden çok değişkenli bir süreç olarak da ifade edilir. Genel olarak sistem
kararlılığı tek bir problem olarak gözükse de problemin oluşumunda farklı türden kararsızlıklar birbirini
desteklemektedir. Bu da kararsızlık problemini karmaşıklığının artmasına ve çözümünün zorlaşmasına neden
olmaktadır. Bu tip problemlerin çözümü için sistemi yeterli detaya sahip olacak şekilde basitleştirmek,
kararsızlığa yol açan belli başlı etmenleri tespit etmek ve sınıflandırmak gerekmektedir. Kararsızlık
durumunu oluşturan fiziksel etkinin türüne, sistemde oluşturduğu etkinin büyüklüğüne, etkilediği elemanların
türüne ve etkileme süresine göre güç sistemlerinde kararlılık üçe ayrılmaktadır: Rotor açısı kararlılığı, gerilim
kararlılığı ve frekans kararlılığı [6].
Enterkonnekte sistemlerde rotor açısı kararlılığı, senkron makinelerin bir bozulmaya maruz kaldıktan sonra
senkronizmada kalabilme yeteneği olarak ifade edilmektedir [7]. Rotor açı kararlılığı olayın türüne göre
küçük sinyal kararlılığı (küçük bozulmalar için) ve geçici kararlılık (büyük bozulmalar için) olarak
sınıflandırılır.
Gerilim kararlılığı ise, normal çalışma koşullarında ve bozucu bir etkiye maruz kaldıktan sonra güç
sistemindeki bütün bara gerilimlerinin kabul edilebilir seviyede tutulabilmesi olarak tanımlanmaktadır [7].
Güç sistemlerinin güvenliği açısından önemli bir role sahip olan gerilim kararlılığı arz-talep arasındaki reaktif
güçten dengesizlikten kaynaklanmaktadır. Gerilim kararlılığı açısından yaşanan en ciddi problem
gerilim/sistem çökmesidir. Gerilim çökmesi genellikle rotor açısı kararsızlıklarıyla desteklendiği için daha
karmaşık hale gelmektedir. Güç sisteminin ciddi bir bölümünün devreden çıkması olarak ifade edilen gerilim
çökmesinin meydana gelmesinde birçok etmen söz konusudur [8,9]:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeneratörlerin reaktif güç sınırları
Yük karakteristikleri
Güç transfer seviyeleri
İletim hatlarının mukavemeti
Reaktif güç kompanzasyon cihazlarının veya kontrol cihazlarının özellikleri
Çeşitli kontrol ve koruma sistemleri arasındaki koordinasyon zayıflığı
Yük altında kademe değiştiricili transformatör gibi voltaj kontrol cihazlarının hareketleri
Yenilenebilir enerji kaynaklarının yüksek orandaki entegrasyonu.

Bu etmenler doğrultusunda 18 Ağustos 2005 Java, Bali ve Endonezya Elektrik Kesintisi, 4 Kasım 2006
Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya Elektrik Kesintisi, 10-11 Kasım 2009 Brezilya Elektrik Kesintisi, 30-31
Temmuz 2012 Hindistan Elektrik Kesintisi, 4 Aralık 2014 Amerika (Detroit) Elektrik Kesintisi son dönemde
meydana gelen gerilim çökmesi olaylarıdır [10]. Son olarak iletim hatlarının aşırı yüklenerek servis dışı
kalması sonrasında bir dizi gerilim ve açı kararsızlığı sonucunda 31 Mart 2015’te ülkemizde meydana gelen
elektrik kesintisi gerilim çökmesine örnek gösterilebilir.
Frekans kararlılığı ise büyük sistem bozulması nedeniyle üretim ve yük arasında önemli bir dengesizlik
bulunduğunda güç sisteminin sabit bir frekansta kalabilme yeteneği olarak ifade edilmektedir. Frekans
kararlığında meydana gelen problemler üretim üniteleri ve yüklerdeki değişimlerden kaynaklanabileceği gibi
yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonundan da kaynaklanabilir.
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3. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ SİSTEM KARARLILIĞI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Dünyada ve ülkemizde enerji üretiminde öncelikli durumda olan petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil
yakıtlarının rezervlerinin azalması ve çevresel kaygıların artmasından dolayı yenilenebilir enerjiye yönelimi
arttırmaktadır. Başta güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi olmak üzere biyoenerji, jeotermal enerji, hidroelektrik
enerjisi, dalga enerjisi ve gelgit enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekelerine
entegrasyonu aşamasında bazı kararsızlık sorunlarını da beraberinde getirebilir. Karşılaşılma olasılığı yüksek
olan bu sorunları diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha fazla ön planda olan güneş ve rüzgâr
enerjisi üzerinden değerlendirmek gerekirse güneş ve rüzgâr doğaları gereği ön görülemeyen yapıdadırlar.
Yani güneş enerjisinden günün belli saatlerinde yararlanabiliyor olmamız ve her an rüzgârın mevcut
olmamasından dolayı güç sistemleri içerisinde yüksek miktarda kullanılan bu üretim kaynaklarının
eksikliğinde sistemde daha fazla salınım meydana gelmektedir. Daha fazla salınım ise sistemin rotor açı
kararlılığının bozulmasına neden olmaktadır.
Reaktif güç kontrolünün sınırlı veya hiç olmadığı güneş ve rüzgâr enerji üretim sistemlerinin şebekeden
reaktif güç çekmesi gerilim kararlılığını olumsuz olarak etkileyebileceği gibi arıza sonrası hat akımındaki
artış yenilenebilir enerji üretim sistemlerinin çıkış gerilimlerinin düşmesine veya yüksek miktardaki
yenilenebilir enerji kaynağının kaybı büyük gerilim düşüşlerine neden olabilir [11]. Gerilim seviyelerindeki
düşüşler uzun süre devam etmesi halinde gerilim kararsızlığı sonucu gerilim çökmesi olayı meydana gelebilir.
Güç sistemleri içerisinde enerji üretmede güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yüksek
miktarda kullanılması rotor açısı kararlılığını ve gerilim kararlılığını etkilediği gibi frekans kararlılığını da
etkileyebilmektedir. Yüksek miktardaki kullanımlarından dolayı senkron makinelerin atalet ve frekans
düzenleme kapasitelerini azalmasına bu nedenle de şiddetli frekans bozulmalarına neden olabilir [9].

4. UYGULAMA
Yenilenebilir kaynakların güç sistemi kararlılığı üzerindeki etkisini anlayabilmek için IEEE’nin 9 baralı
sistemi kullanılmıştır. Bu güç sistemi Şekil 1’de görüldüğü gibi 3 jeneratör, 3 yük barasından oluşmaktadır.
Bu çalışma da yenilenebilir enerji kaynağının etkisini gözleyebilmek için 1 rüzgâr türbini eklenmiştir.
Sistem tarafından üretilen 320MW’lık gücün yaklaşık olarak %15,6’sı rüzgâr türbininden elde edilmektedir.
Bu miktarda yenilebilir enerjiden üretim yapan sistemin kararlılığı üzerindeki etkisi iki senaryo üzerinden
incelenecektir.
1.Senaryo: Yenilenebilir enerji kaynaklarından her zaman faydalanılamayacağı gerçeğinden yola çıkılarak 11
nolu baraya bağlı rüzgâr türbinini devreden çıkaracak şekilde 10 ile 11 nolu baralar arasında 1. saniyede
başlayıp 1,1. saniyede sona eren bir arıza tanımlanmıştır. Bu arızaya ait rotor açısı ve frekans değişimleri
Şekil 2’de verilmiştir. 0,1 saniyelik temizlenme süresine sahip arıza sonucu Şekil 2’de de görüldüğü gibi
sistemdeki tüm jeneratörler rotor açıları normal sınırları içerisinde sanılımlar yapmaktadır. Bu salınımların
genliği azalarak belli bir noktadan sonra kararlı çalışma göstermesi beklenir. Fakat arızanın temizlenme süresi
0,1 saniye yerine 0,7 saniye olması durumu Şekil 3’te verilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynağının devreye
girme süresi uzadıkça rotor açılarında sınırsız artışlara/azalışlara ve senkronlama momentlerinin yetersiz
kalmasına dolayısıyla da sistemin kararsız olmasına neden olmaktır.
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50 MW
-9 Mvar
Bara 11

Senaryo 1
3 faz arızası

Bara 10
Bara 2

Bara 7

Bara 9

Bara 3

Bara 8

163 MW
11 Mvar

50 MW
-7 Mvar

Bara 5
100 MW
35 Mvar

125 MW
50 Mvar

Bara 6

Bara 4
90 MW
30 Mvar
Bara 1

Senaryo 2
125-300 MW yük değişimi

slack

57 MW
30 Mvar

Şekil 1. Rüzgâr türbinli güç sisteminin güç akış şeması

a)

b)

Şekil 2. 0,1 saniyelik temizlenme süresince, a) Rotor açıları, b) Bara frekansları

a)

b)

Şekil 3. 0,7 saniyelik temizlenme süresince, a) Rotor açıları, b) Bara frekansları
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Rotor açısı ve frekanstan kaynaklanan tüm kararsızlıklar aynı zamanda sistem içerisindeki bara ve jeneratör
gerilimlerinin de ciddi derecede etkilenmesine neden olmaktadır. Bunun yanı sıra 50 MW’lık yenilenebilir
enerji kaynağının devreden çıkmasından dolayı, meydana gelen gerilim düşüşleri Şekil 4’te görülmektedir.
Meydana gelen bu gerilim düşümünün 0,7 saniyelik arıza gibi uzun süre devam etmesi, Şekil 4 b)’de
görüldüğü gibi gerilim kararsızlığını tüm sistemde tetikleyerek sistem çökmesine neden olabilir.

a)

Şekil 4. Bara gerilim değişimleri,
a) 0,1 saniyelik temizlenme süresi,
b) 0,7 saniyelik temizlenme süresi.

b)

2.Senaryo: Bu adımda ise yenilenebilir enerji kaynağı dâhil edilen sistemin gerilim kararlılığı incelenecektir.
Bu etkiyi incelemek için 5 nolu baranın aktif gücü tüketimi değiştirilmiştir. Tablo 1’de aktif yük değişimi
verilmiştir. Bu değişimin bara gerilimlerindeki etkisi Şekil 5’te görülmektedir. Aktif güç tüketimindeki artışın
4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu baralarda gerilimin düşmesine neden olduğu görülmektedir. Güç sisteminde bir tek
noktadaki aktif güç tüketiminin artışı nerdeyse tüm sistemin gerilim değerlerini değiştirmektedir. Özellikle,
tüketimin artmış olduğu 5 nolu baranın gerilimi daha çok etkilenmektedir. Aktif güç tüketimindeki artışın
devam etmesi durumunda sistemde gerilim kararsızlığı durumu görülebilir.
Tablo 1. Senaryo 2’ye ait aktif güç ve gerilim değerleri

Şekil 5. Senaryo 2’ye ait aktif güç–gerilim eğrisi
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5. SONUÇ
Son dönemde petrol, doğalgaz ve kömür gibi geleneksel enerji kaynakları hızla tükenmekte ve bu kaynakların
çevreye vermiş oldukları zararlar gün geçtikçe artmaktadır. Bunun yanı sıra gelişen teknolojiyle birlikte
elektrik enerjisine olan talebin artması beraberinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını
arttırmaktadır. Bu artış şebeke planlanması ve işletilmesi bakımından önemli bir role sahip olan kararlılık
kaygısını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada yenilenebilir kaynaklardan biri olan rüzgâr enerjisi
üzerinde yapılan uygulamalarda sistem kararlılığı incelenmiştir. Meydana gelen durumlara göre sistemde hem
kararsızlık hem de kararlılık durumu gözlemlenmiştir.
Kararlılık kavramı, yenilenebilir enerji kaynaklarını içeren mevcut şebeke için önemli olduğu gibi akıllı
şebekeye geçiş aşamasında da daha fazla yenilenebilir dağıtık enerji kaynağı kullanılacağından dolayı
öneminin daha da artması beklenmektedir. Bu yüzden hem mevcut şebekenin hem de akıllı şebekenin kararlı
çalışması için gerçek zamanlı kontrol stratejileri geliştirilmelidir. Böylece daha güvenilirlikli ve daha kaliteli
enerji hizmeti sağlanabilir.
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Abstract
In wireless sensor networks, the sensor nodes that distances to the sink is greater than the transmission range, data must be
in a several-step method to send the sink. Therefore, sensor nodes near the sink due to the transfer of more data packets, to
nodes that are away from sink lose energy faster. The reduction of energy unfair, the problem is well-known hot spot, which
greatly reduces the lifetime of sensor networks. In wireless sensor networks with a sink, that they develop a pattern of several
traffic, imbalance in the network become clearer. The congestion, due to buffer filling in the intermediate nodes caused,
eliminates packets and thus reducing the reliability of the networks. In this thesis, we tried to use the multi-sink mechanism
and network load balancing, increase the network lifetime. Also avoid congestion and lost data packets, increased reliability.
The results of the simulation show that the proposed algorithm has better throughput than comparative approach will be.
Keyword: wireless sensor networks, network life cycle, load balancing, reliability, congestion.

1.

INTRODUCTION

Wireless sensor network consists of many small and inexpensive sensor nodes that work together
to evaluate different parameters of the milieu and move data to an individual sink or several sink. In
wireless sensor networks with one sink, those create a many-to-one traffic pattern, load imbalance in
the network become clearer. Also congestion, that due to buffer filling in the intermediate nodes
arises, eliminates information packages and data loss, resulting in reducing the reliability of the
network. Using several numbers of sinks that are stationary is distributed throughout the sensor field,
can make balance energy consumption across the sensor field [1]. Also limited capacity of memory,
in the network nodes, causes the congestion. As a result, the information package will be removed
and finally reduces the reliability of the network, That by changing the structure of the network and
traffic control, in such a way that prevent the removal of information, we can improve the reliability
of the network [2,8].
In this paper, a multiple routing protocol to send data with girding method and multi-sink send by
using minimal spanning tree algorithm and considering the congestion in the sensor nodes is provided.
In this method has been tried, by sending data via the multi-sink method is savings in the energy
consumption and data with perfect reliability deliver to the sink node and as much as possible from
the occurrence of congestion avoided [3]. Therefore, the routes with priority given to high energy and
low traffic are used to send data. As a result, increases the survey of the network as well as increase
the reliability of the information sends [4,8].
2.

PRELIMINARIES

2.1.Minimal Spanning Tree
In minimal spanning tree algorithm, we choose a vertex, then from the edges attached to the top,
the edge cost is lowest connect to the top. Between edges are connected to these two vertices, the
lowest cost edge connect to one of the two vertices, and this work will continue until the end, as long
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as it doesn’t create a circuit. With this algorithm, we can interconnect all vertices of a tree with the
lowest cost.
Fig. 1.Minimal spanning tree

2.2.Protocol Phases
The proposed protocol consists of the four stages that include: girding phase, phase of the table
creation routing between simple nodes in the grid, phase of the table creation routing between master
nodes in the grid, and phase of the data transfer.
3.

PROPOSED PROTOCOL

3.1.Girding Phase
In this protocol, sensor nodes into the square shape with specific and pre-determined dimensions
as a single unit randomly distributed. Then, each of the sensor nodes will be deployed in one of the
grid unit. Each node has a GPS system, through this system can obtain its geographical location in
the environment. Before distributing nodes in the environment, unit scope of each grid is specified.
After distributing nodes by being aware of its geographical location, each node can recognize that
belonged to which grid unit. After distributing nodes within the girding system, each node in the
network level will distribute a message as a message Hello. To nodes set that placed in a specified
range identify each other[6].
Grid number

Grady range to which it belongs.

Sender node number

Fig. 2.Message format

After a series of nodes obtained for each grid unit, a node will be chosen as a master node and
the remaining nodes in each set to serve as the simple node. The task of master nodes, receive
information from Simple nodes and send it via neighbor Master nodes towards one of sink nodes.
For master node selection from neighbor nodes, which has the highest energy level and the more
buffer remaining space, will be used (Equation 1).
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = �

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

�+

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

(1)

After selecting the Master node a message for identifying the other nodes within the grid from the
Master node will spread in the form of torrential, to the nodes in the grid, identify their Master
node[7]. Message format is shown in Figure 3.
Grid number

Number of master node

Fig. 3.Message format

After receiving the message from the Master node in the Simple nodes, an ACK message will
be sent towards a Master node[6].
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Fig. 4.Position sensor in environment

3.2.Routing Table for Simple Nodes
Before create a routing table for sensor nodes in order to send data, first, each node of sink,
packets in the form of torrential between Master nodes will distribute, to sink nodes to complete
their information about the how to distribution of nodes and master nodes numbers in each grid.
Figure 3 displays an example of the format of the message sent from the sink node to Master nodes.

Fig. 5.Message format from the sink node

In Figure 5, SL display sink node positions. If the value is zero means the sink node positions in
the top left and if the value is 1 means the sink node positions in the top right, and if the value is 2,3
means the sink node positions in the bottom left and bottom right. T represents the number of grids
in the desired environment (e.g. number of grids will be equal to T = 7). Grid ID, number of grid
that messages from the sink node will send to it. Master Node, node number that as a master node
is selected. GD shows the number of nodes in each grid. After receiving the package by the Master
nodes and complete the information, message in the form of ACK towards a sending sink node will
be transferred. After this step, how to create a routing table for nodes is provided. In the routing
table for Simple nodes, each of the nodes, with regard to this matter that they are in which grid and
master node of this grid which node is unique ID number, using the 2 Euclidean relationships, they
will calculate your distance to master node. If this distance is less than or equal to the radius of the
neighborhood of node, a single step connection within the grid will be created between the simple
node and master node, however, if this distance is greater than the radius of neighborhood, distance
of node with all nodes in grid will be calculated using Euclidean relationship. Then the distance that
is greater than zero and the minimum value between grid nodes as a next step will be selected for
simple node. This procedure will be done for all other simple nodes in the network environment to
the routing table for all simple nodes is created. If during the simulation performance of each node
(Simple or Master) lose their energy and be removed from the cycle of sensor of network routing
tables will be updated. Therefore new neighbor nodes will be selected.
𝐿𝐿 = �(𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1 )2 + (𝑦𝑦2 − 𝑦𝑦1 )2
(2)

3.3.Routing Table for Master Nodes
An operative topology control algorithm should be able to maintain communication with the
minimum possible power. In this paper, the local minimum spanning tree, as the basic network
topology control algorithm has been used. Local minimum spanning tree is able to create network
communication with the minimum possible power such that each node must have an optimum
number of neighbor nodes. In the minimum spanning tree algorithm, only nodes are as a single step
and have the minimum distance to the source node as the neighbor nodes will be selected. In this
article, because of the number of sink nodes, we will try to select optimum sink nodes (in terms of
length of time sending and receiving data with high reliability in the sink node). For this purpose,
the number of steps required to send data from master node to sink node will be achieved. It does
this by minimum spanning tree will be done.
In this phase, each master node a packet with the name of Hello in the specified intervals and a
maximum transmission power on the network will distribute that this work will be done in the form
of torrential. The aim of this work was to announce its geographical location on all Master nodes,
then each node obtain the coordinates of nodes that are able to exchange data with it. This is done
in such a way that each node has specifications of nodes that Hello packet is received of them, and
using the Euclidean distance obtained its distance to the desired node. If this distance is less than the
radius of the neighbors that are able to exchange data with a maximum transfer rate, that node, as
the visible node in the sets NV u (G) will be placed. Then among the visible nodes, the nodes that
have the minimum value in terms of distance and the relationship of one step at a desired node, as
the neighbor nodes will be selected. After determining a minimum spanning tree, each node of
measures the power of package Hello received from its neighbors. With doing this process each
node will be able to determine the amount of power required to transmit data between its neighbors.
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Hierarchical tree algorithm between master nodes after performing topology control algorithm will
be implemented, and all possible ways to send information between master nodes to sink node will
gain. In this phase, after the selection of sink node, hierarchical tree is created. At the end of topology
control phase, each node will be able exchange information, with a maximum of three nodes that
only with a single step form connected with them. At this stage, each node that selected as a source
node, it is allocated to the zero level (sink nodes) and a path discovers massage send to its
neighboring nodes that are obtained during the topology control phase. At this stage, nodes that
receive the package are considered as child nodes or downstream node and a level of 1 assigned to
them. Each of these nodes re-distribute the path discover packets, and receiving node assigned level
of 2 to themselves and this pattern until will continue that all Master nodes has been a level number.
Using this method can acquired number of steps required to send information from each master node
to each of the sink nodes. After completing path discovery process is possible for a sink node, master
node has multiple levels, in this case the level that has lowest value, will be selected as the desired
level [5].
3.4.Data Transfer
After creating routing tables, network will start sending their information. In the data sending,
among the sensor nodes, will be transferred. While sending the information, it is possible that Simple
node has data to be transmission. In this case, from the routing table the next step will be selected
for sending information that much more likely will be grid their Master node. But if master node
wants to transmit data, in this case between the possible paths the path that has a high maximum
energy and high amount of remaining buffer low step level to achieve one of the sink nodes will be
selected. For this purpose, in this this paper, the 3-3 relationship has used. So that the coefficients
used is selected based on overall network policy. If in the network you want to optimize energy
consumption, then the rest energy coefficient greater value will be selected. If desired reliability is
achieved, it will increase the value of remaining buffer. In the general case of
Equation 3 is used [4].

DF = ��𝛼𝛼 ∗

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

� + �𝛽𝛽 ∗

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

� − (𝛾𝛾 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻)� ∗ F

(3)

In Equation 3, F is about the availability or lack of availability of neighboring node. α,β,γ
4.

EXPERIMENTAL RESULTS

In this section, all the packages that appear to be successful in the sink nodes are received can be
obtained from the following Equation 4.

(4)𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅(%) =

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇

packet delivery raet
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Fig. 6.Successfully received packet

Due to in the first scenario simulation environment is small almost results in the two different
algorithms close to each other. Because in the this scenario, the number of Master nodes for sending
information toward sink node is low, But in the next scenario because the size of the simulation
environment is larger and for that reason the number of grids in the environment is increased, and
proportionally the number of neighboring nodes increases, and the number of receiving packets in
the sink nodes will increase. So these results as much environment size be increased, a higher
percentage of the data in the nodes is received, and this is reason for the suitability of the algorithms
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will be in the large-scale environments. However at this stage the two protocols will be evaluated in
terms of transfer rates. To conclude on how much of the transfer rate, more packages as successfully
will be delivered to sink node. According to the two scenarios, we came to this conclusion that, in
the both scenarios, by increasing the transmission rate, the success rate of packet delivery in the sink
nodes will increase [5].
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Fig. 7.Transfer rate in two scenarios

This is due to transfer more packets in the each period of master node and also from master node
to the sink node. So in both scenarios and both algorithms by increasing the transfer rate of successful
delivery package percentage also will be improved.
4.1.Network Throughput
The actual number of packets received in the sink node in time unit, called throughput and from
the following equation is obtained:
𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻 =

𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵
𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑/𝒔𝒔
𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻𝑻
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Fig. 8.Throughput comparison

The proposed algorithm for low transfer rates, lower success rates than comparison algorithm will
be handed in the data delivery to the sink node, because in the this case, the low number of packets
will be send to sink node in the time unit. But in the next steps, due to transfer rates are increased, as
a result, more data deliver to the sink node. Griding specifications are suitable only for big size
environment to divide network environment into small dimension and size with same primary scale.

Energy consumption(j)

4.2.Energy Consumption in the Nodes
We can calculate the total amount of energy consumption in the each node, in order to send time
and delivery time, by using following equation:
𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑇𝑇𝑡𝑡 . 𝑃𝑃𝑡𝑡 . 𝐿𝐿 + 𝑇𝑇𝑟𝑟 . 𝑃𝑃𝑟𝑟
In order to find the total amount of energy utilization in the network, we can use the following
equation:
𝑁𝑁
(𝐸𝐸𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 )
𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖=1
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Fig. 9.Energy consumption compare

According to Figure 9, it came to this conclusion that, because of grid creation in the network,
each node alone will not be required to send data over long distances, for the delivery of events in the
sink nodes, and in this proposed method only master nodes will consume a lot of energy in the entire
network. As a result master nodes will discharge your energy faster than simple nodes, that this matter
is resolved by using alternative nodes that can be selected as the master node.
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Abstract
Today, electricity, which has entered directly or indirectly into almost every part of our lives, has become
an indispensable part of our everyday life. The development of technology, and thus the increase of the
technological electric instrument type and the usage area, increase the dependency on the electric energy
need on the individual and community basis. In order to meet the increasing electricity demand, the
energy day by day can be produced from different raw materials from various sources. For example,
while renewable energy production uses wind and the sun as a source, coal, natural gas, liquid fuel, and
so on in thermal power plants. And in hydroelectric power plants, source river, river, etc. Electricity
production in our country was 274.7 billion kWh in 2016 and 33.9% of electricity energy production in
the same year was obtained from thermal power plants [3]. While generating electricity, there are many
difficulties in producing electricity in thermal power plants as well as in each production method. In this
study, some solutions for the improvement of coal fuels have been dealt with in order to achieve short and
long term stability in the production phase of the stable production of the electric power plants operating
with low calorie coal (lignite).
Keywords: Electricity generation, thermal power plant, stability, short and long term stability and control.

1. GİRİŞ
Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de enerji ihtiyacı 20. yüzyılın dördüncü çeyreğinden günümüze hızlı
bir artış göstermiş ve buna bağlı olarak kurulu elektrik enerjisi gücü hızlı bir şekilde yükselmiştir [2]. Bu
enerji ihtiyacı birçok farklı elektrik üretim santrallerinden karşılanmıştır. Bu santrallerin önemli bir kısmı
olan termik santrallerde yakıt olarak taş kömürü, linyit, petrol, doğalgaz gibi yenilenemeyen kaynaklardan
karşılanmıştır. Ülkemizde bulunan linyit (düşük kalorili kömür) rezervi, dünya genelinde bulunan linyit
rezervinin yaklaşık olarak %3,2’si kadarken; ülkemizde bulunan petrol, doğal gaz ve taş kömürü kaynaklan
bakımından zengin kabul edilemeyen ülkeler arasında yer almaktadır. Linyitlerimizin büyük kısmının kalori
(ısıl) değeri düşük olduğu için genellikle termik santrallerde kullanılmaktadır [3]. Ülkemizde bulunan linyit
sahaları bütün bölgelere yayılmış olup bu rezervlerin ısıl değerleri 1000-5000 kcal/kg arasında değişmektedir.
Ülkemizdeki toplam linyit/alt bitümlü kömür rezervinin yaklaşık %3,4'ü 4000 kcal/kg ısıl değerinin üzerinde,
%5,1'i 3000-4000 kcal/kg ısıl değerinin arasında, %23,5'i 2000-3000 kcal/kg ısıl değeri arasında ve %68'i
düşük kalorili olup 2000 kcal/kg ısıl değerinin altındadır. Ülkemiz linyit rezervinin yaklaşık %46'sına sahip
Afşin-Elbistan havzasında bulunan linyitin ortalama kalorifik değeri 1120 kcal/kg olup [3] mevcut kömür ile
çalışan toplam ve 2880 MW kurulu güce sahip toplam 2 santral bulunmaktadır [3].
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Termik santrallerde elektrik üretiminin ilk safhası kazanlarda gerçekleşmekte olup yakılan yakıtın kalitesi ve
düzgün yanması üretilecek elektrik enerjisi miktarını doğrudan etkilemektedir. EÜAŞ’a bağlı Afşin Elbistan
B Termik Santralı 1150 ±%10 kcal/kg ısıl değerine sahip linyit ile çalışmak üzere 4*360 MW=1440MW güç
üretecek şekilde 2000-2004 yılları arasında kurulmuş ve 2004 (Temmuz) yılında üretim yapmaya başlamıştır.
Söz konusu tesisin kazan yapısı tek geçişli ve tek ön ısıtıcılı, toz linyit yakmalı, gaz geçirmez kaynaklı, dış
tüplü ve emişli benson tipidir. Kazan yüksekliği 110 m dir. Her kazanda yanma sonucu yaklaşık maksimum
55 t/h cüruf, maksimum 240 t/h uçucu kül oluşmaktadır. Santrali devreye alma ve geçici kabul çalışmaları
sırasında santralin kömür ihtiyacı Afşin-Elbistan Linyit İşletmelerinden karşılanmıştır. 2009 yılı Ağustos
ayından itibaren Çöllolar sektörünün devreye girmesiyle, kömür bu sektörden karşılanmaya başlamıştır. 6 /10
Şubat 2011 tarihlerinde yaşanan iki heyelan ile bu sektör kapanmış ve bu tarihten itibaren santralin kömür
ihtiyacı tekrar Afşin-Elbistan Linyit İşletmelerinden karşılanmaya devam etmiştir.

Şekil 1. Afşin Elbistan B Termik Santralı Görüntüsü [1].

Şekil 2.Türkiye’de elektrik enerjisi kurulu gücünün yıllara göre (1970-2016) değişimi [2].

2. KISA VADE VE UZUN VADE KARARLILIK
Normal çalışma koşullar altında tüm üretim yapan makinelerin elektriksel çıkış momenti ve mekanik giriş
momenti arasında frekansın bir başka deyiş ile hızın sabit kaldığı bir denge durumu mevcuttur. İki senkron
makine birlikte çalışırken ya da enterkonnekte şebekeye bağlı bir çok senkron makine birlikte çalışırken
bütün bu makinelerin stator gerilimleri ve akımları aynı frekansa sahip ve her rotorun mekanik hızı bu
frekansa uyumlu bir şekilde çalışarak senkronizmayı sağlamaktadır [7]. Güç sistemi kararlılığı, belirli bir
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başlangıç çalışma şartı için bir elektrik güç sisteminin fiziki bir bozukluğa maruz kaldıktan sonra bir işletim
dengesini geri kazanma yeteneğini ifade eder.Kısa vadeli kararlılık analizi birkaç saniyeye kadar sürede
sistemin kararlı hale gelmesi için kullanılan bir kavram olup; açı kararlılığı ve makinanın tork-balans ayarı ile
ilgilidir. Bu kısa süreli kararlılık aynı zamanda açı kararlılığı da diyebileceğimiz bir kararlılıktır ki bu durum
aşağıdaki formülde görüldüğü gibi ancak mekaniksel-elektriksel moment arasındaki dengenin sağlanması ile
mümkündür [5]:

(1)

Uzun vadeli kararlılığın odak noktası, büyük ölçekli sistem bozulmalarına eşlik eden daha yavaş ve daha
uzun süreli olgulardır. Uzun vadeli kararlılık aktif ve reaktif güç üretimi ve oluşumu arasındaki sürekli
uyuşmazlıklar üzerine yoğunlaşmaktadır. Termik santrallerin kazan dinamiği, hidroelektrik santrallerin cebri
boru ve kanal dinamiği, otomatik üretim kontrolü, termik santral ve iletim sistemlerinin koruma ve
kontrolleri, trafolardaki saturasyonlar, yüklerde ve şebekede nominal olmayan etkiler uzun vadeli kararlılık
açısından önemlidir.
Genel olarak kısa süreli kararlı çalışma elektrik üretim santrallarının iç ekipmanları ve dinamiği (Söz konusu
makine termik santralde çalışan senkron bir jeneratör ise; yakıt, hava debisi, türbine giren buhar, governor
vanaları, HP by-pass vanaları, ikaz akımı, şebeke frekansı ve çıkış gerilimi) ile doğrudan ve hızlı tepkiler ile
ilgili iken, uzun süreli kararlılık santrallerin şebeke ile uyumlu ve şebekedeki etkilerle ilgili uzun süreli
tepkiler olarak ifade edilir. Şebekede yük ihtiyacının aniden artması durumunda Milli Yük Tevzi tarafından
Termik santrale “Yük Al” talimatı gelmesi durumunda kapasitesine göre kazanda daha fazla yakıt yakılarak
jeneratörün şebekeye vermesi gereken elektriksel güç türbine gönderilen buhar gücü arttırılarak elde edilir.
Aynı şekilde şebekede yük ihtiyacının aniden azalması durumunda Milli Yük Tevzi tarafından Termik
santrale “Yük At” talimatı gelmesi durumunda kapasitesine göre üretmesi gereken miktardan daha az enerji
üretmesi için kazana gönderilen yakıt debisi düşürülür buna bağlı olarak yanma sonucu kazan sisteminde
oluşan-türbine gönderilen buhar miktarı ve gücü düşer buna bağlı olarak jeneratör çıkışında şebekeye
gönderilen enerji miktarı düşer ve bu durum birkaç dakika kadar sürdüğü için uzun vadeli kararlılık olarak
tanımlanabilir. Kazan bölümüne yakıt gönderen değirmenlerin bazılarının devreden çıkması ve ünitenin trip
olmayacak şekilde birkaç sıvı yakıcı ile düşük yükte çalışması durumunda türbine gidecek buna tepki olarak
jeneratör şebeke ile olan uyumunu devam ettirebilmek için açısını ayarlar ve şebekeye göndereceği enerji
miktarını böylelikle azaltır. Jeneratörde bulunan koruma mekanizmaları sayesinde bu işlemi birkaç saniye
gibi sürede gerçekleştirerek kısa süreli kararlılığı sağlamış olur. Bundan dolayı termik santrallerde kısa vadeli
ve uzun vadeli kararlı çalışmada yakıt çok önemlidir.

3. AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALININ KISA VE UZUN VADELİ KARARLI
ÇALIŞMASINDA KÖMÜRÜN ETKİSİ
Kazana yanmak üzere, değirmene bantlar tarafından dökülen kömür burada öğütüldükten sonra ağırlığına
göre bir kısmı (ağır tanecikli) doğrudan kazana gönderilirken bir kısmı (hafi tanecikli) brüden sistemine
gönderilir. Şekil 3’te öğütülen kömürün brüden ve ana yakıcılar arasında paylaştırılması görülmektedir.
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Şekil 3. Değirmende öğütülen kömürün brüden ve ana yakıcılar arasında paylaştırılması [8].

Bantlar ile değirmene giren kömür öğütüldükten sonra savrulur. Savrulan bu kömürden ağır olan direk
kazana, hafif olan brüdene değirmenin savurması ve brüden emiş fanının sayesinde brüden sistemine
gönderilir. Brüdene gönderilen kömür burada bulunan Elektro Statik Filtreler (plakalar) Bantlar ile değirmene
giren kömür öğütüldükten sonra savrulur. Savrulan bu kömürden ağır olan direk kazana, hafif olan brüdene
değirmenin savurması ve brüden emiş fanının sayesinde brüden sistemine gönderilir. Brüdene gönderilen
kömür burada bulunan Elektro Statik Filtreler (plakalar) Az miktarda olmak kaydı ile kömürün nem içermesi,
yanma için pozitif etkiye sahiptir [9].
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Tablo 1. Afşin Elbistan B Termik santralı tasarım kömürü özellikleri [8]

Tablo 2. Afşin Elbistan B Termik santralı mevcut kömür özellikleri (Kısa analiz sonuçları) [6]

Tablo 3. Afşin Elbistan B TS Mevcut Kömür Özellikleri (Elemental Analiz Sonuçları)
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(a)

(b)

Şekil 4. (a) Tasarım kömür kalori değerleri ve numune analiz sonuçlarının karşılaştırılması
(b) Tasarım kömür nem değerleri ve numune analiz sonuçlarının karşılaştırılması (kısa analiz) [6]

4. ANALİZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1. Kömür Analizleri
Kömür tarafından üretilen ısı değeri kömür kalitesini kanıtlamanın başlıca faktörüdür. Oluşan ısı değeri belirli
bir değerden düşük olduğunda sadece kararsız ve eksik yanmaya yol açmayacak, aynı zamanda çıkış
sıcaklığının standartlara erişmesini zorlaştıracak olan, kazanda yetersiz yanmaya da neden olur [9]. Kazana
beslenen kömürde yapılan analiz sonuçlarına göre, kömürün belirlenen tasarım sınırları içerisinde en kötü
kömür özelliklerine yakın olduğu görülmüştür. Kömürdeki nem artışı ve kalorifik değer düşüş nedeniyle
kazana gönderilen nem miktarının artışı, kazan verimini olumsuz etkilemektedir [6].

4.2. Elek Analizleri
Bu analizin amacı değirmen çıkışındaki pülverize kömür numunelerinin belirtilen standartlara uygunluğunun
değerlendirilmesidir. Elek analizleri sonucunda; değirmen çıkışında istenilen ve literatürde belirtilen tanecik
dağılımının sağlanamadığı; kömürün daha iri olarak kazana beslendiği görülmektedir. Ayrıca değirmen
performanslarında değirmenler arasında performans farklılıkları gözlenmiştir. Bunların yanında, aynı
değirmenlerde de alt üst yakıcılara eşit tane boyutunda kömürün gitmediği yine analizlerde görülmüştür [6].

4.3. Değirmenlerde Gerçekleştirilen İzokinetik Ölçümler
Ölçümler, 4. Ünite; 1, 3, 4, 5 ve 1. Ünite; 1 ve 5 no’lu değirmenlerde 12. metrede pulverize kömür yakıcı
sevk hatlarında gerçekleştirilmiştir. Ölçümlerin amacı; 21 ve 32 metre yükseklikteki yakıcılara taşınan
linyitin (kömürün) debisi ve gaz hızlarının hesaplanmasıdır. Ölçümler sonucu elde edilen veriler ve
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hesaplamalar sonucunda tüm değirmenler için iki seviyedeki yakıcı kanallar arası pulverize linyit debi
dağılımının yaklaşık ±%10 olup standartta verilen aralığı sağladığı görülmüştür. Ölçüm verileri ve
hesaplamalar sonucu 32. metredeki yakıcılara sevk edilen gazın hızı 21. metredeki yakıcılara oranla fazla
olup %48 ‘e varan farklar hesaplanmıştır[6].

4.4. Brüden Kömür Besleme Sistemi
Ölçümler, 4. Ünite; 1, 3, 4, 5 ve 1. Ünite; 1 ve 5 no’lu değirmenlerde 12. metrede brüden kanallarında
gerçekleştirilmiştir. Ölçümlerin amacı brüden yakıcılarına sevk edilen pulverize linyit debi dağılımının
hesaplanması. ‘‘AEBTS Kazan İşletme Talimatları’’ dökümanlarında ifade edilen; her bir değirmenden
kazana beslenilen toplam pulverize linyitin % 25 oranında brüden yakıcılarından beslenmesi gerekir. Bu oran
baz alınıp yapılan ölçümler neticesinde 4. Ünite; 1, 3, 4, 5 no’lu değirmen için sırasıyla %64, %88,5, %42 ve
%76,5 1. Ünite; 1 ve 5 no’lu değirmenler için sırasıyla %42 ve %42 oranla daha az beslenildiği saptanmıştır
[6].
Yukarıda gerçekleştirilen çalışmalar tamamen santralin verimli ve stabil çalışması ile ilgilidir. Söz konusu
çalışmalardan elde edilen sonuçlar Afşin Elbistan B termik Santralının düşük kalorili, yüksek silisyum ve
yüksek kalsiyum değerlerine sahip linyit ile çalışmasının santral dizayn değerlerine uygun olmadığı için
özellikle kısa vadeli ve buna bağlı olarak uzun vadeli süreçte kararlı çalışmasının önünde zorluklar olduğunu
göstermiştir

5. SONUÇ
Yakılan kömürün kalorisi düşük olduğu için kazanın ateşlenmesi ve stabil çalışması zor olacaktır. Bu
durumda kazanda yanma işlemi zor, sönmesi kolay ve kazan çıkış sıcaklığı standartlara ulaşmak için ciddi
şekilde etkilenir. Termik santrallerde kimyasal enerji dolaylı olarak elektrik enerjisini etkiler bundan dolayı
jeneratör-şebeke arasında kısa sureli ve uzun sureli kararlılığın oluşmasında, linyitin (kömürün) kazanda
düzgün yanması çok önemlidir. Bu yanma işleminin düzgün gerçekleşmesi için yapılması gereken başlıca
işlemler.
*Mümkün olduğunca dizayn değerlerine yakın linyit (kömür) kullanılmalı..
*Değirmen sıcaklığının dizayn standartlarında olmasına özen gösterilmeli.
*Kanallardaki debi dağılımı yakıcı ağızlarındaki gaz hızları yapılacak klape tasarımları ile geliştirilebilir [6].
*Kazan yakıcı hava ve yakıt ağızları belli aralıklarla temizlenmeli.
*Mevcut kömür kalorisinin tasarım kömür değerlerine gore düşük olmasından dolayı brüden sisteminden
daha fazla yararlanılmalı bunun için; Değirmene yapılacak uygun bir seperatör tasarımı ile brüden
yakıcılarına giden kömür debisi arttırılabilir
*Brüden emiş kanallarında fanların kapasiteleri arttırılarak brüden yakıcı kanallarındaki pulverize linyit
debisi, tasarımda belirtilen standart değerlere yaklaştırılabilir.
*Brüden sisteminin otomatik olarak çalıştırılması sağlanmalı, bununla birlikte brüdene giren kömür tozlarının
türbülansa girmesi engellenmeli ve brüden verimi % 100 değerine yaklaştırılmalı.
*Brüden filtrelerinde kanvurucular tarafından silkelenen kömürün, kazana ulaşmasını sağlayan taşıyıcı hava
akımının kömür parçacıklarına göre düzgün bir şekilde ayarlamalı.
*Türbin giriş-çıkış vanalarının yük talebine göre hızlı tepki verebilmeli.
*Kazan besi suyu pompaları tarafından kazana gönderilen suyun basıncı ve debisi yeterli olmalı.
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Termik Santralı İşletme Müdürlüğüne ve çalışanlarına, ayrıca TUBİTAK bünyesine bağlı MARMARA
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Abstract
In this study, effects of hazelnut oil methyl ester on engine performance and exhaust emissions were
investigated. B5 and B20 fuels were obtained by mixing biodiesel at 5% and 20% by volume with diesel
fuel, respectively. The effects of these fuels on engine performance and exhaust emissions were
investigated in a single-cylinder, four-stroke, direct-injection diesel engine. When the use of B5 and B20
fuels was compared to diesel fuel, there was a decrease by 2.74% and 4.95% in engine torques, by 2.8%
and 5% in engine power. Whereas specific fuel consumption increased by 7.45% and 12.58%.
Considering exhaust emissions, the use of B5 and B20 fuels reduced CO emissions by 5.82% and 17.6%,
respectively; NOx emissions increased by 2.87% and 4.2%.
Keywords: Biodiesel, exhaust emissions, hazelnut oil, engine performance.

1. GİRİŞ (INRODUCTION)
Günümüzde nüfus yoğunluğuna paralel olarak artış gösteren enerji kaynakları tüketimi gittikçe büyük bir
sorun haline gelmektedir. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek, belli bazı enerji kaynaklarına bağımlı olmamak
için bilim insanları enerji kaynaklarının üretimine ve kullanımına yönelik alternatif çalışmalar yapmaktadır.
Dizel motorlarda kullanılabilen bitkisel, hayvansal ya da bitkisel atık maddelerden elde edilen yakıtlar,
biyodizel olarak adlandırılırlar. Yakıtın biyolojik ve yenilenebilir olduğu “biyo” kelimesi ile, dizel
motorlarında kullanılabildiği ise “dizel” kelimesi ile ifade edilmektedir [1]. Bitkilerden elde edilen yağın
yakıt olarak kullanılması motorların ilk keşfedildiği zamanlara dayanmaktadır. Bunu ilk gerçekleştirenlerden
biri olan Rudolf Diesel, icat ettiği motorda yer fıstığı yağını kullanmıştır ancak enerjisinin yüksek olmasından
dolayı fosil yakıtların kullanımı daha uygun olmuştur. Çevre kirliliğinin artması gibi sebeplerden dolayı,
egzoz emisyonları seviyelerini düşürmek adına 1980 lerde dizel motorlarda biyodizel kullanımı tekrar
başlamıştır. Dizel yakıta göre bitkisel yağların molekül ağırlığı ve viskozitelerinin yüksek olması, yakıt
atomizasyonun zayıflığına; gliserin içeriğine sahip olması, silindir içerisinde tortu-karbon birikimine ve
yapışkan maddelerin oluşumuna neden olmaktadır. Bu yüzden dizel motorlarda bitkisel yakıt kullanımı ciddi
sorunlar meydana getirmiştir. Dizel motorlarda bir değişiklik yapılmadan bitkisel ya da hayvansal yağların
yakıt olarak kullanılabilmesi için dizel yakıt özelliklerine yakın yakıtlara dönüştürülmeleri gerekmektedir [2].
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Dizel yakıta alternatif olarak üretilen biyodizel yakıtların geliştirilmesi ile ilgili birçok çalışma yapılmaktadır.
Biyolojik kaynaktan elde edilen, oksijen ve ester esaslı bir yakıt olan biyodizel tek başına yakıt olarak
kullanılabildiği gibi dizel yakıtla karıştırılarak da kullanılabilir. Biyodizel üretiminde yaygın olarak kanola
yağı ve soya yağı kullanılmaktadır. Ülkemizde ise biyodizel üretiminde en çok pamuk yağı ve ayçiçek yağı
kullanılmaktadır. Yüksek kalitedeki rafine edilmiş yağların biyodizel üretimde kullanılması biyodizelin
dizelden daha maliyetli olmasına sebep olmaktadır. Aradaki fiyat dengesini sağlayabilmek için biyodizel
üretiminde daha düşük maliyetli hammaddelerin kullanımı tercih edilmelidir. Hayvansal yağların ya da atık
bitkisel yağların fiyatı bitkisel yağlara göre daha düşüktür. Bu sebeple biyodizel üretimde kullanılmaları ile
maliyetler en aza düşürülebilir. [3].
Alternatif yakıt olarak dizel yakıtı ile beraber dokuz farklı bitkisel yağın motor performansı ve egzoz
emisyonlarına etkilerini tek silindirli direkt püskürtmeli bir dizel motorunda deneysel olarak inceleyen
Yücesu ve arkadaşları [4] motoru tam yükte farklı devirlerde ve ayrıca sabit devirde farklı yüklerde test
ederek motor performans karakteristiklerini ve egzoz emisyonlarını incelemişlerdir. Ham yağlara göre
bitkisel yağ metil esterlerinden elde ettikleri yakıtların motor performanslarının daha iyi olduğunu; dizel
yakıtının performans değerlerine daha yakın olduğunu ve bitkisel yağlardan elde ettikleri yakıtların alternatif
yakıt olarak dizel motorlarda kullanılabileceğini ifade etmişlerdir.
Usta ve ark. [5] tarafından yapılan çalışmada dizel yakıt ile farklı oranlarda karıştırılan kullanılmış (atık)
ayçiçeği yağı metil esterinden üretilen biyodizel karışım yakıtlarını 4 zamanlı, 4 silindirli indirekt püskürtmeli
bir dizel motorunda test etmişler ve motorun özgül yakıt tüketimi, güç, yağlama yağı sıcaklığı, termik verim,
egzoz gazı sıcaklığı değerlerini gözlemlemişler ve ayrıca NO x , CO, SO 2 ve is emisyonlarını incelemişlerdir.
Biyodizel karışım yakıtlarının, dizel yakıta göre daha düşük ısıl değere sahip olmasına rağmen, motor
gücünde ve torkunda belirgin bir değişim olmadığını gözlemlemişler bunun yanısıra özgül yakıt tüketiminde
ise yakıtın içerisindeki biyodizel miktarının artmasıyla artış elde etmişlerdir. Ayrıca dizel yakıtına göre CO,
SO 2 ve is emisyonlarında azalma, bununla birlikte NO x emisyonunda artış olduğunu tespit etmişlerdir.
Çaylak [6] yaptığı çalışmada, biyodizel-dizel yakıtı karışımları B5, B20 ve B50 oranlarında karıştırarak dört
zamanlı, tek silindirli, direkt püskürtmeli bir dizel motorda test etmiştir. B5 ve B50 yakıtları kullanılarak elde
edilen sonuçlara göre dizel yakıta oranla güç, moment, ortalama efektif basınç, özgül yakıt tüketimi, NO x ,
CO ve CO 2 emisyonlarında artış, ısıl verim ve O 2 değerlerinde azalma olduğunu tespit etmiştir. Çalışmada
kullanılan biyodizel fındık yağından elde edilmiştir. B20 yakıtında ise, özgül yakıt tüketiminde artış, moment,
güç, ortalama efektif basınç, ısıl verim, CO ve CO 2 emisyonlarında azalma meydana geldiğini
gözlemlemiştir.
Farklı bitkisel yağlar kullanılarak etil ester üretimi gerçekleştirmiş olan Gök [7], ürettiği etil esteri dizel yakıtı
ile farklı oranlarda karıştırarak elde ettiği yakıtların motor performansını tek silindirli bir motorda test
etmiştir. Sonuçlar dikkate alındığında farklı karışım oranlarındaki yakıtların özgül yakıt tüketimi değerlerinde
artış; motor momenti, efektif güç, CO, CO 2 , HC ve NO x emisyon değerlerinde ise azalma tespit edilmiştir.
Reşitoğlu [8] tarafından yapılan çalışmada ise yağ tutucularından elde edilen ve yüksek oranlı serbest yağ
asidi içeren atık yağlardan üretilmiş olan biyodizel yakıtın motor performans ve emisyonlarına etkisi
araştırılmıştır. Dizel yakıt ile belirli oranlarda karıştırılan biyodizel yakıtın özellikleri belirlenmiştir. B10,
B20, B30, B40, B50, B60, B70, B80 ve B90 yakıtlarının dizel motorda gerçekleştirilen performans ve
emisyon testleri sonucunda B10, B20, B30 ve B40 yakıtlarının dizel yakıta benzer performans ve emisyon
özellikleri gösterdiği ifade edilmiştir.
Özdemir [9], dizel-biyodizel ve dizel-biyodizel-etanol yakıt karışımlarının motor performansı ve emisyonlar
üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Dizel yakıta göre, dizel-biyodizel karışımında motor momenti ve gücünde,
CO ve HC emisyon değerinde azalma; özgül yakıt tüketimi, NO x emisyon değerinde ise artış meydana
geldiği tespit edilmiştir. Dizel-biyodizel-etanol yakıt karışımının kullanımı ile motor momenti ve gücünde,
yanma veriminde, özgül yakıt tüketiminde, NO x emisyon değerinde artış; CO ve HC emisyon değerlerinde
ise azalma meydana geldiği belirtilmiştir.
Bu çalışmada fındık yağından elde edilen metil esterinin motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisi tek
silindirli, dört zamanlı ve direkt enjeksiyonlu bir dizel motorunda incelenmiştir. Bu amaçla deney motoru tam
yük altında 1800, 2000, 2200, 2500 ve 2750 dev/dk motor devirlerinde %100 dizel, %5 biyodizel - %95 dizel
(B5) ve %20 biyodizel - %80 dizel (B20) yakıtları ile çalıştırılmış; motor momenti, motor gücü, özgül yakıt
tüketimine yanısıra CO ve NO x emisyonlarının motor devrine bağlı olarak değişimi incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOT (MATERIALS AND METHODS)
Dizel, B5 ve B20 yakıtlarının motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisi dört zamanlı, tek silindirli ve
direkt enjeksiyonlu bir dizel motorunda tam yükte ve 5 farklı motor devir aralığında incelenmiştir.
2.1. Motor Performans Testleri ve Kullanılan Ekipmanlar
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Deneyler, motor tam yükte iken 1800, 2000, 2200, 2500, 2750 dev/dk olmak üzere 5 farklı motor devrinde
gerçekleştirilmiştir. Motor devri, motor momenti, yakıt tüketim değerleri ve egzoz emisyon değerleri birlikte
kaydedilmiştir. Bu değerler aynı şartlar uygulanarak elde edilen en az iki değerin aritmetik ortalamaları
alınarak belirlenmiştir. 2 dk içerisinde gerçekleşen yakıt tüketimi referans alınmış olup kronometre ve hassas
terazi kullanılarak özgül yakıt tüketimi ölçümü yapılmıştır. Kullanılan motora ait yakıt tüketimi; ±0.1 g
hassasiyet ile çalışan, azami 8 kg yakıt ölçebilen OHAUS marka GT–8000 model dijital terazi yardımıyla
g/dk olarak ölçülmüştür. Ayrıca Şekil 2.1’ de görülen azami 4000 dev/dk’da 10 kW güç absorbe edebilen ve
moment kol uzunluğu 0,25 m olan CUSSONS marka P8160 model, DC ve rejeneratif bir dinamometre
kullanılmıştır.

Şekil 2.1: Motor Performans Test Düzeneği

Testlerde kullanılan tek silindirli, dört zamanlı, direkt püskürtmeli ve doğal emişli dizel motora ait teknik
özellikler Tablo 2.1’ de verilmiştir.
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Tablo 2-1: Test motoru özellikleri
Marka

Antor 6LD400

Motor tipi

DI, Dizel

Silindir sayısı

1

Silindir çapı (mm)

86

Kurs (mm)

68

Strok hacmi (cm3)

395

Sıkıştırma oranı

18:1

Maksimum motor devri (dev/dk)

3600

Maksimum motor gücü (kW)

5,4 (3000 dev/dk 'da)

Maksimum moment (Nm)

19,6 (2200 dev/dk 'da)

Yanma odası geometrisi

Meksika şapkası

Enjektör delik sayısı ve çapı

4x0,24

Enjektör uç açısı (°)

160

Enjektör püskürtme basıncı (MPa)

20

Püskürtme avansı

ÜÖN’den 24° KA önce

Em. açılma avansı (supap zamanlaması)

ÜÖN’den 7,5° KA önce

Em. kapanma gecikmesi (supap zamanlaması)

AÖN’den 25,5° KA sonra

Eg. açılma avansı (supap zamanlaması)

AÖN’den 21° KA önce

Eg. kapanma gecikmesi (supap zamanlaması)

ÜÖN’den 3° KA sonra

2.2. Egzoz Emisyon Ölçümleri ve Kullanılan Ekipman
Çalışma kapsamında motor devrine bağlı olarak CO ve NO x emisyon ölçümleri yapılmıştır. Egzoz emisyon
değerlerinin ölçümünde kullanılan Şekil 2.2’ de gösterilen TESTO 350-S marka egzoz emisyon cihazının
teknik özellikleri Tablo 2.2’de verilmiştir.

Şekil 2.2: TESTO 350-S marka egzoz emisyon cihazı
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Tablo 2-2: TESTO 350-S marka egzoz emisyon cihazı teknik özellikleri
Ölçüm Aralığı
CO

CO 2

NO x
O2

Hassasiyeti

0 … +10.000 ppm CO

±10% ölç.değ. (+2.001 … +10.000 ppm CO)

±5% ölç.değ. (+200 … +2.000 ppm CO)

±10 ppm CO (0 … +199 ppm CO)

0 … +50 Vol. % CO 2

±0.5 Vol. % CO 2

±0.3 Vol. % CO 2

+ 1.5% ölç.değ. (>25 … 50 Vol. % CO 2 )

+ 1% ölç.değ. (0 … 25 Vol. % CO 2 )

0.01 Vol. % CO 2

0 … +4.000 ppm NO x

±10% ölç.değ. (+2.000 … +4.000 ppm NO x )

±5% ölç.değ. (+100 … +1.999 ppm NO x )

±5 ppm CO (0 … +99 ppm CO)

0 … +25 Vol. % O 2

±0.8% tam ölçüm skalası (0 … +25 Vol. % O 2 )

3. BULGULAR VE TARTIŞMA (RESULTS AND DISCUSSION)
Deneylerde kullanılan, fındık yağından üretilen biyodizelin fiziksel özellikleri Tablo 3.1’ de verilmiştir.
Tablo 3.1: Deneylerde kullanılan biyodizele ait fiziksel özellikler
Özellikler

Değerler

Alt ısıl değer (kJ/kg)

39.573

Viskozite (mm2/s)

4,655

Yoğunluk (g/cm3)

0,877

Parlama noktası (°C)

173

Su (ppm)

380,7

Soğuk filtre tıkanma noktası (°C)

-11

Akma noktası (°C)

-18

3.1. Motor Performans ve Egzoz Emisyon Testleri
Fındık yağından üretilen biyodizel, farklı oranlarda dizel yakıtı ile karıştırılarak elde edilen yakıtların
kullanımı ile motor momenti, motor gücü, özgül yakıt tüketimi, CO ve NO x emisyonlarında meydana gelen
değişimler incelenmiş ve yorumlanmıştır.

3.1.1. Motor Performansı ve Özgül Yakıt Tüketimine Biyodizel Kullanımının Etkisi
Yakıtın fiziksel ve kimyasal özellikleri, ısı yayılım oranı, tutuşma gecikmesi, atomizasyon karakteristiği ve
hava-yakıt karışımı kalitesi gibi parametreler motorun gücüne ve momentine doğrudan etki etmektedir [10].
Şekil 3.1 ve Şekil 3.2’ de sırasıyla motor devrine bağlı olarak motor momenti ve motor gücünde meydana
gelen değişimler görülmektedir. Motor momentinde, B5 ve B20 kullanımıyla dizel yakıta göre ortalama
olarak sırasıyla %2,74 ve %4,95 azalma gözlenmiştir. Genel olarak maksimum motor momenti 2200-2400
dev/dk aralığında elde edilmiştir. Motor gücü doğrudan devir ve moment ile ilişkilidir. Motor devrinin
artması motorun gücünde artış sağlamaktadır. Motor gücünde, B5 ve B20 kullanımıyla dizel yakıta göre
ortalama olarak sırasıyla %2,8 ve %5 azalma meydana gelmiştir. Karışım içerisindeki biyodizel miktarının
artmasıyla motor gücü ve moment değerlerindeki bu düşüşün biyodizelin düşük ısıl değerine, yüksek
yoğunluğuna ve viskozitesine bağlı olduğu söylenebilir.
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Şekil 3.1: Dizel ve biyodizel yakıtlarına ait motor devrine bağlı motor momenti değişimi

Şekil 3.2: Dizel ve biyodizel yakıtlarına ait motor devrine bağlı motor gücü değişimi

Şekil 3.3’ te motor devrine bağlı olarak dizel, B5 ve B20 yakıtlarının özgül yakıt tüketimlerindeki değişime
yer verilmiştir. Dizel yakıta göre, B5 ve B20 yakıtlarının kullanımı özgül yakıt tüketiminde sırasıyla %7,45
ve %12,58 artışa sebep olmuştur. Dizel yakıt içerisinde biyodizel içeriğinin artmasıyla özgül yakıt
tüketiminde artış gözlenmiştir. Biyodizel dizel yakıta göre daha yüksek viskozite ve yoğunluk değerlerine
sahiptir. Özellikle düşük devirlerde yakıtın atomizasyon karakteristikleri viskozite ve yoğunluktan oldukça
etkilenmekte ve kötü atomizasyon yakıt tüketiminin artmasına sebep olmaktadır [11]. Ayrıca biyodizelin ısıl
değeri dizel yakıta göre daha düşük olduğu için B5 ve B20 yakıtlarının özgül yakıt tüketimi değerleri
yüksektir.
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Şekil 3.3: Dizel ve biyodizel yakıtlarına ait motor devrine bağlı özgül yakıt tüketimi değişimi

3.1.2. Egzoz Emisyonlarına Biyodizel Kullanımının Etkisi
Egzoz emisyonları kullanılan yakıtın tipi, hava yakıt oranı, motor devri, yanma odası tasarımı gibi birçok
parametreden etkilenmektedir. Egzoz emisyonları kapsamında birçok emisyon salınımı dikkate alınmaktadır.
Bunların başında da CO, HC, CO 2 , NO x ve is emisyonları gelmektedir. CO yanma odasındaki yetersiz
oksijen ve sıcaklığa bağlı olarak açığa çıkan eksik yanma ürünüdür. HC ise genelde soğuk silindir cidarlarına
temas eden alevin yetersiz olması ya da sönmesi durumunda açığa çıkan emisyonlardır. Bununla birlikte
CO 2 , NO x ve is emisyonları atmosfer ve insan sağlığı açısından oldukça zararlıdır [2]. Şekil 3.4’ te dizel, B5
ve B20 yakıtlarının kullanımı ile motor devrine bağlı elde edilen CO emisyonlarının değişimi görülmektedir.
Dizel yakıta göre, B5 ve B20 yakıtlarında sırasıyla %5,82 ve %17,6 daha az CO emisyonu meydana
gelmiştir. Biyodizel içerisinde daha fazla oksijen olması sebebiyle dizel yakıta göre daha kaliteli bir yanma
gerçekleşmiştir. CO emisyonları açısından biyodizel kullanımı daha avantajlı olmasına rağmen, dizel yakıta
oranla daha düşük motor gücü söz konusudur.

Şekil 3.4: Dizel ve biyodizel yakıtlarına ait motor devrine bağlı CO emisyonları değişimi

Motor devrine bağlı NO x emisyonu değişimi dizel, B5 ve B20 yakıtları için Şekil 3.5’ te verilmiştir. Dizel
yakıta göre NO x emisyonunun B5 ve B20 yakıtlarında sırasıyla %2,87 ve %4,2 daha fazla olduğu
görülmektedir. Biyodizel içerisinde yakıt pompasından çıkan basınç dalgaları çok çabuk ilerleyecektir çünkü
biyodizelin ses iletim hızı yüksek ve sıkıştırılabilirliği düşüktür. Bu sayede kritik basınç olarak ifade edilen
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enjektör püskürtme basıncına daha erken ulaşılır, yanma daha erken başlar ve NO x emisyonu artış gösterir.
Ayrıca oksijen içeriği olarak zengin olan biyodizelin yanmasıyla azot ve oksijen molekülleri daha kolay
raeksiyona girerek yanma sonu gaz sıcaklıklarında artış meydana getirir. Bu nedenle yüksek yanma sonu
sıcaklıklarında açığa çıkan NO x emisyonları biyodizel içeriğinin artmasıyla birlikte artış gösterir [12].

Şekil 3.5: Dizel ve biyodizel yakıtlarına ait motor devrine bağlı NO x emisyonları değişimi

4. SONUÇLAR (CONCLUSIONS)
Yapılan bu çalışmada fındık yağından elde edilen metil esterinin motor performansı ve egzoz emisyonlarına
etkisi tek silindirli, dört zamanlı ve direkt enjeksiyonlu bir dizel motorunda araştırılmıştır. Bu amaçla deney
motoru tam yük altında belirli motor devirlerinde %100 dizel, %5 biyodizel - %95 dizel (B5) ve %20
biyodizel - %80 dizel (B20) yakıtları ile çalıştırılmış; motor momenti, motor gücü, özgül yakıt tüketimi, CO
ve NO x emisyonlarının motor devrine bağlı olarak değişimleri incelenmiştir.
Dizel yakıta göre, motor momentinde B5 ve B20 kullanımıyla ortalama olarak sırasıyla %2,74 ve %4,95
azalma gözlenmiştir. Bu azalmaların biyodizelin düşük ısıl değerine, yüksek yoğunluğuna ve viskozitesine
bağlı olduğu söylenebilir.
B5 ve B20 kullanımıyla motor gücünde, dizel yakıta göre ortalama olarak sırasıyla %2,8 ve %5 azalma
meydana gelmiştir. Güç değerindeki bu değişimlerin dizel yakıta oranla biyodizel alt ısıl değerinin düşük
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Özgül yakıt tüketimi dikkate alındığında dizel yakıta göre, B5 ve B20 yakıtlarının kullanımı sırasıyla %7,45
ve %12,58 artışa sebep olmuştur. Biyodizelin yüksek viskozite ve yoğunluğundan dolayı meydana gelen kötü
atomizasyon yakıt tüketiminin artmasına sebep olmaktadır. Biyodizel düşük alt ısıl değere sahip olduğu için
özgül yakıt tüketiminde de yüksek değerler elde edilmiştir.
Dizel yakıta göre, B5 ve B20 yakıtlarında sırasıyla %5,82 ve %17,6 daha az CO emisyonu meydana
gelmiştir. Biyodizel içerisinde daha fazla oksijen olması sebebiyle dizel yakıta göre daha kaliteli bir yanma
gerçekleşmiştir. CO emisyonları açısından biyodizel kullanımı daha avantajlı olmasına rağmen, dizel yakıta
oranla daha düşük motor gücü söz konusudur.
B5 ve B20 yakıtlarında sırasıyla dizel yakıta göre %2,87 ve %4,2 daha fazla NO x emisyonu elde edilmiştir.
Biyodizelin ses iletim hızı yüksek ve sıkıştırılabilirliği düşük olduğu için kritik basınç olarak ifade edilen
enjektör püskürtme basıncına daha erken ulaşılır, yanma daha erken başlar ve bu sebeple NO x emisyonu artış
gösterir. Ayrıca biyodizelin oksijen içeriği olarak zengin olması yanma sonu gaz sıcaklıklarında artış
meydana getirir. Bu nedenle biyodizel içeriğinin artmasıyla yüksek yanma sonu sıcaklıklarıyla birlikte açığa
çıkan NO x emisyonları da artış gösterir.
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Abstract
In this study, methyl ester was obtained from hazelnut oil (HOME) with transesterification and effects of
HOME on engine performance and exhaust emissions were investigated. Optimization has been
performed as depending on concentration of catalyst, ratio of methyl alcohol to oil, temperature of
reaction and reaction time. Optimal efficiency of methyl ester was obtained as
97,48 % for
concentration of catalyst of 0,6%, ratio of methyl alcohol/oil of 20%, temperature of reaction of 60 °C
and reaction time of 30 minutes.
Keywords: Biodiesel, hazelnut oil, optimization.

1.

GİRİŞ (INRODUCTION)

Çevre kirliliği, enerji ihtiyacının artması ve bu ihtiyacın karşılandığı petrokimyasal kaynaklar, kömür ve
doğalgazın kısa ömürlü ve sonlu olması, bu yakıtlardaki azalma gibi sebepler dolayısıyla dünyamız bir enerji
kriziyle karşı karşıyadır. Enerji ihtiyacını karşılayacak kaynaklar arasında en önemlileri arasında su, güneş,
rüzgar enerjisi ve biyoyakıtlar gösterilmektedir [1].
Bitkisel yağlar, kanola, kolza, soya, keten, ay çekirdeği, mısır gibi yenilenebilir bitkilerden elde edilmektedir.
Bitkisel yağların az oranda sülfür içermeleri, yapılarında oksijen bulunması, setan sayılarının yüksek olması
ve yanmaları sonucunda daha az zararlı emisyon yaymaları gibi avantajlarından dolayı alternatif enerji
kaynağı olarak görülmektedirler. Ayrıca, daha yüksek parlama noktasına ve daha iyi yağlama özelliğine sahip
olmaları da bitkisel yağların olumlu özellikleridir. Bitkisel yağlar yüksek viskozite ve düşük uçuculuk
özelliğine sahiptir. Yüksek viskozite motor yakıt sisteminin ve filtresinin tıkanmasına, enjektör açılma
basıncının yükselmesine, kötü atomizasyona ve yanma sürelerinin petrol kökenli yakıtlara göre daha uzun
olmasına sebep olmaktadır. Bu yüzden bitkisel yağlar doğrudan kullanılmamakta yüksek viskozitesi düşürücü
işlemler ön işlemler uygulanmaktadır. Bu amaçla bitkisel yağlar dizel yakıtına belli oranlarda katılarak,
ısıtılarak veya biyodizel oluşturularak sonra kullanılmaktadır [2].
Biyodizel yakıtların üretim sürecinin optimizasyonu ile ilgili literatürde yer alan bazı çalışmalar şöyledir:
Meher et al. katalizör oranı, alkol yağ oranı, reaksiyon sıcaklığı ve karıştırma oranı gibi reaksiyon
parametrelerinin karanja yağı metil esteri üretimine etkisini incelemişler ve optimum metil estere dönüşüm

3756

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
verimini %97-98 olarak belirlemişlerdir.[3]. Sahoo ve Das jatropha, karanja ve polanga yağlarından biyodizel
üretim koşullarını optimize etmişlerdir. Optimum biyodizel dönüşüm verimine katalizör oranı, alkol oranı ve
reaksiyon süresinin etkisini incelemişlerdir [4]. Aksoy haşhaş yağı metil esterini üretim sürecini optimize
etmiştir. Deneysel çalışma sonucunda %20 metil alkol/yağ oranı, %0.5 katalizör konsantrasyonu ve 60 °C
reaksiyon sıcaklığı ve 75 dk reaksiyon süresinde optimum dönüşüm verimini elde etmişlerdir [5]. Servan
tarafından yapılan çalışmada, baz alkali katalizörlerin varlığında yağlardan transesterifikasyon ile biyodizel
üretimi gerçekleştirilmiştir. Kanola yağından metil esterleri eldesinde en uygun tepkime koşullarının 15:1
alkol/yağ oranı, % 15 LiNO3 / Al2O3 katalizör oranı, % 3 ‘lük katalizör miktarı, 65 °C reaksiyon sıcaklığı ve
5 saat tepkime süresi olduğu belirlenmiştir. Bu koşullar altında elde edilen biyodizeldeki ester miktarı % 90
olarak bulunmuştur [6]. Alptekin tarafından yapılan çalışmada, atık tavuk ve deri yağının serbest yağ asidi
değerlerinin tek ve iki aşamadan oluşan ön iyileştirme reaksiyonu yardımıyla % 1’in altına düşürülmesi
sağlanmıştır. Uygun reaksiyon şartlarına göre gerçekleştirilen transesterifikasyon reaksiyonu sonucunda ürün
eldesi % 90 olarak saptanmıştır [7].
Bu çalışmada transesterifikasyon metodu ile fındık yağından optimum koşullarda biyodizel üretimi
gerçekleştirilmiştir. Transesterifikasyon reaksiyonunda katalizör/yağ oranı, reaksiyon sıcaklığı, reaksiyon
süresi gibi parametrelerin metil ester dönüşüm verimine etkileri incelenerek optimum koşullar belirlenmiştir.

2.

MATERYAL VE METOT (MATERIALS AND METHODS)

Fındık yağı Afyon ilindeki ticari bir firmadan temin edilmiştir. Ticari olarak sağlanan fındık yağı süzgeç
kâğıdından süzüldükten sonra yağ içerisindeki suyu uzaklaştırmak amacıyla destilasyon işlemi uygulanmıştır.
Reaksiyonda katalizör olarak NaOH, alkol olarak CH3OH kullanılmıştır.
NaOH ve CH3OH tekrar soğutucu ile 60 °C’de 30 dakika boyunca manyetik karıştırmalı ısıtıcı vasıtası ile
ısıtılmıştır. Bu sayede katalizör ve metanol karışımlarının aktivasyonu sağlanmıştır. Reaksiyonun, 600 rpm
karışım hızında ve 100 g fındık yağı kullanılarak gerçekleşmesi sağlanmıştır. Reaksiyon sonucunda gliserin
faz ayrımını sağlamak için ayırma hunisi kullanılmıştır. Hunide kalmış olan biyodizelin saflaştırılması
amacıyla 90 °C’de saf su kullanılarak yıkama işlemi uygulanmıştır. Bu uygulama, her numuneye 5’er kez
yapılmıştır. Biyodizelin içerisinde kalmış olan su ve alkolün uzaklaştırılması amacıyla 110 °C’ye kadar
ısıtılması sağlanmıştır.
Bu çalışmada, optimum üretim şartlarının sağlanması amacıyla değişik parametreler (katalizör oranı,
reaksiyon zamanı, metanol oranı, sıcaklık) kullanılmıştır. Reaksiyon sıcaklıkları 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C,
70 °C şeklinde değiştirilmiştir. Yağ-katalizör oranı % 0,2- %1 aralığında, yağ-metanol oranı % 10–30
aralığında, reaksiyon süreleri 15-75 dakika aralığında uygulanmıştır.

3. BULGULAR VE TARTİŞMA (RESULTS AND DISCUSSION)
3.1. Metil alkol oranının dönüşüm verimi üzerine etkisi
Şekil 1’de metanol-yağ oranının metil ester dönüşüm verimi üzerine etkisi görülmektedir. Metanol miktarı,
kütlece yağın % 10, % 15, % 20, % 25 ve % 30’u olacak şekilde seçilmiştir. Diğer parametreler, reaksiyon
sıcaklığı 60 °C, katalizör konsantrasyonu % 0,6, karıştırma hızı 600 dev/dk ve reaksiyon süresi 30 dakikada
sabit tutulmuştur. Metanol-yağ oranı % 10’un altında olduğunda faz ayrılması gözlenmemiştir. Bu durum %
10 metanol-yağ oranının altında metanol miktarı reaksiyonu tamamlamak için yeterli olmadığını
göstermektedir. Metanol-yağ oranı % 20 olduğunda maksimum dönüşüm verimi elde edilmiştir. Daha yüksek
metil alkol oranlarında verim düşmeye başlamıştır. Metanol-yağ oranı % 20 den daha yüksek olduğunda
gliserolun üründen ayrılması sırasında saflaştırma problemleri ortaya çıktığından verimde düşme görülmüş
olabilir [5,8,9].
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Şekil 1. Metanol-yağ oranının metil ester dönüşüm verimi üzerine etkisi.

3.2. Katalizör konsantrasyonunun dönüşüm verimi üzerine etkisi
Şekil 2’de katalizör konsantrasyonunun metil ester dönüşüm verimi üzerine etkisi görülmektedir. Katalizör
miktarı, yağın ağırlıkça % 0,2, % 0,4, % 0,6, % 0,8 ve % 1’i olacak şekilde seçilmiştir. Diğer parametreler,
reaksiyon sıcaklığı 60 °C, metanol-yağ oranı % 20, karıştırma hızı 600 dev/dk ve reaksiyon süresi 30
dakikada sabit tutulmuştur. % 0,2’den daha düşük katalizör konsantrasyonları reaksiyonu tamamlamak için
yeterli değildir. Maksimum dönüşüm verimi % 0,6 katalizör konsatrasyonunda elde edilmiştir. % 0,6 dan
daha yüksek katalizör konsantrasyonlarında da verim düşmeye başlamıştır. Bitkisel ve hayvansal yağlar
yapılarında belirli miktarda serbest yağ asidi ve su içerebilirler. Yüksek katalizör konsantrasyonlarında alkali
katalizör serbest yağ asidi ile reaksiyona girerek sabun oluşturur [5,8,9].

Şekil 2. Katalizör konsantrasyonunun metil ester dönüşüm verimi üzerine etkisi.

3.3. Reaksiyon Sıcaklığının Verim Üzerine Etkisi
Şekil 3’de reaksiyon sıcaklığının metil ester dönüşüm verimi üzerine etkisi görülmektedir. Deneyler 50 °C,
55 °C, 60 °C, 65 °C ve 70 °C reaksiyon sıcaklıklarında gerçekleştirilmiştir. Diğer parametreler, metanol-yağ
oranı % 20, katalizör konsantrasyonu % 0,6, karıştırma hızı 600 dev/dk ve reaksiyon süresi 30 dakikada sabit
tutulmuştur. Genellikle alkali katalizli reaksiyonlar alkolün kaynama noktasına yakın sıcaklıklarda
yapılmaktadır. Metil esterin maksimum dönüşüm verimi 60 °C de elde edilmiştir. 60 °C sıcaklığa kadar
sıcaklık artıkça metil ester dönüşüm verimi de artmıştır. 60 °C sıcaklığın üzerinde ise verim düşmeye
başlamıştır. Yüksek sıcaklıklarda reaksiyon daha hızlı gerçekleşir. Ancak yüksek sıcaklıklarda metanolün
buharlaşmaya başlaması ve oluşan kabarcıkların metanol, katalizör ve yağ etkileşimini azaltıyor olmasından
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dolayı verimde azalma görülmüş olabilir. Ayrıca yüksek sıcaklıklar sabunlaşma reaksiyonunu
hızlandırdığından verimde düşmeye sebep olmuştur [5,8,9].

Şekil 3. Reaksiyon sıcaklığının metil ester dönüşüm verimi üzerine etkisi.

3.4. Reaksiyon Süresinin Verime Olan Etkisi
Şekil 4’de reaksiyon süresinin metil ester dönüşüm verimi üzerine etkisi görülmektedir. Deneyler 15 dk, 30
dk, 45 dk, 60 dk ve 75 dk reaksiyon sürelerinde gerçekleştirilmiştir. Diğer parametreler, metanol-yağ oranı %
20, katalizör konsantrasyonu % 0,6, karıştırma hızı 600 dev/dk ve reaksiyon sıcaklığı 60 °C de sabit
tutulmuştur. 30 dakikaya kadar reaksiyon süresi artıkça metil ester dönüşüm verimi de artmıştır. Bu durum
yağın yapısındaki doymuş yağ asitleriyle ilgili olabilir. Yağın yapısındaki doymuş yağ asitleri yüksek
aktivasyon enerjisine sahip olduğundan maksimum dönüşüm verimine ulaşmak için 30 dakika reaksiyon
süresi gerekmektedir. 30 dakikadan sonra dönüşüm veriminde azalma meydana gelmeye başlamıştır.
Transesterifikasyon da bir denge reaksiyonu olduğundan artan metil ester miktarı reaksiyonun girenler
yönüne kaymasına neden olur. Bu durumda metil ester dönüşüm verimi düşmüş olabilir [5,8,9].

Şekil 4. Reaksiyon süresinin metil ester dönüşüm verimi üzerine etkisi.

3.5.Fındık Yağından Üretilen Biyodizelin Özellikleri
Yapılan deneylerde üretilen biyodizelin bazı fiziksel özellikleri ölçülmüş, bu ölçümler AKÜ Otomotiv
Mühendisliği Akaryakıt Analiz Laboratuvarında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde kullanılan, fındık yağından
üretilen biyodizelin fiziksel özellikleri Tablo 1’ de verilmiştir.
Tablo 1: Deneylerde kullanılan biyodizele ait fiziksel özellikler
Değerler

Özellikler
Alt ısıl değer (kJ/kg)

39.573

2

Viskozite (mm /s)

4,655

Yoğunluk (g/cm3)

0,877

Parlama noktası (°C)

173

Su (ppm)

380,7

Soğuk filtre tıkanma noktası (°C)

-11

Akma noktası (°C)

-18
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SONUÇLAR (CONCLUSIONS)
Günümüzde enerji fosil enerji kaynaklarının hızlı bir şekilde azalması ve çevreye olumsuz etkileri biyodizel
gibi alternatif enerji kaynaklarını ön plana çıkarmıştır. Bu çalışmada, fındık yağından tek basamaklı
transesterifikasyon yöntemi ile biyodizel üretimi; sıcaklık, reaksiyon süresi, metanol oranı ve katalizör oranı
gibi parametrelerin verim üzerine etkileri incelemiştir. Fındık yağı biyodizelinde farklı parametrelerin
kullanıldığı deneyler sonucunda en yüksek verim, 60 °C sıcaklık, 30 dakika reaksiyon süresi, % 0,6 katalizör
oranı ve % 20 metanol oranı kullanımında % 97,48 olarak belirlenmiştir. Optimum koşullarda üretilen
biyodizele ait fiziksel özellikler; yoğunluk 0,877 g/cm3, parlama noktası 173 °C, alt ısıl değer 39.573 kJ/kg,
viskozite 4,655 mm2/s, soğuk filitre tıkanma noktası -11 °C, akma noktası -18 °C ve su içeriği 380,7 ppm
olarak belirlenmiştir.
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Abstract
In the study, the implementation of a wireless mobile fingerprint recognition module (WMFRM /
KPOTM) are introduced. With the help of KPOTM, it is possible to take attendance quickly without error.
Moreover, in this process, there is no need for students to leave their places. The system has been created
by GT-511C fingerprint module, Raspberry Pi with 802.11g module and a touchscreen. The software
developed for the system has been written in JAVA. All sensor operations such as enrollment/verification
and other services have been easily carried out by AT commands sent by the software. For the test
process of the KPOTM, the reference fingerprint data that have been enrolled previously are used. First
the data file are called from internet/local network. The verification phase is carried out according to the
data file, and then the result of the comparison is saved in a different file and sent to the central server
database. The success of the proposed mobile system has been proofed in a case study.
Keywords: Fingerprint reading , enrollment, wireless module, mobility

1. GİRİŞ
Klasik devam (katılım, yoklama) kontrol sistemleri, ıslak imzalar, kart basma, manyetik veya RFID kart
okuma v.b. sistemlerdir. Bu sistemlerde kişiler birbirlerinin yerine imza atabilmekte veya kart
okutabilmektedirler. Kişiyi sadece kendi parmak izi özelliğine göre doğrulayan okuma/tanıma sistemleri ise
günümüzde klasik devam kontrol sistemlerinin yerine kullanılan biyometrik sistemlerden birisidir. Böyle bir
sistem, parmak izi okuyucu modülü ve bir kayıt ortamından (sunucu) oluşur. Sistemin özelliğine göre sunucu,
lokal olarak veya ağ ortamında çalışabilir. Parmak izi okuyucu ünitesi, uygulamanın özelliğine göre
sunucuyla kablolu veya kablosuz iletişim teknikleri vasıtasıyla on-line veya off-line olarak iletişim halindedir.
Parmak izi okuyucu modülünün çalışması iki aşamalıdır. Kontrol edilecek kişilerin parmak izlerinin sensor
tarafından okunup, ilgili algoritmalarla işlenip, kimliklendirilerek şablonlarının kayıt ortamındaki bir dosyaya
kaydedilmesi ilk aşamadır. Bu işleme kayıt (enrollment) süreci denir. Doğrulama (Verification) / Tanıma
(identification) sürecinde ise okutulan bir parmak izinin, kayıtlı parmak izleri arasından hangisine uyuştuğu
veya hiç uyuşmadığı belirlenir. Sunucu ünitesi kayıtlı kişilerin parmak izleri şablonlarının kaydedildiği
dosyaları ve devam sistemi için kullanılacak yazılımı üzerinde barındırır. Önceden kayıtlı kişilerin parmak
izlerine göre doğrulama yapabilen bu sistem her sektördeki personelin zaman ve devam takip işlemlerinde ve
yönetiminde başarıyla kullanılmaktadır. Bu uygulamaların hemen hepsinde parmak izi okuma/tanıma ünitesi
ortam girişine monte edilerek giriş veya çıkışta denetim yapılabilmektedir. Eğitim kurumlarındaki öğrenci
ders yoklamaları için ıslak imza uygulamalarının yerini alabilecek parmak izi tanımalı biyometrik sistemlerin
daha uygun olacağı, ancak bunun için mobil parmak izi okuma-tanıma cihazlarının geliştirilmesi gerekliliği
birçok yayında belirtilmiştir [1-4]. Bu mobil modül hem sınıfta elden ele gezdirilerek parmak izi doğrulaması
yapabilmeli hem de ağ üzerindeki sunucuyla kablosuz iletişim ile on-line veya off-line olarak
haberleşebilmelidir.
Bu bildiride mobil bir Kablosuz Parmak izi Okuma ve Tanıma modülünün (KPOTM) tasarlanıp
gerçekleştirme ve deneme süreci açıklanmıştır. KPOTM için 802.11.g destekli bir Raspperry Pi gömülü
* Corresponding author, E-mail address: ytatar@firat.edu.tr (Y.Tatar).

3761

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
bilgisayar, bununla iletişim halindeki GT-511C3 parmak izi okuma/tanıma modülü ve dokunmatik bir ekran
kullanılmıştır. Gömülü bilgisayardaki Linux işletim sistemi üzerine yazılan bir JAVA uygulama programı ile,
GT-511C3 modülü AT komutları ile denetlenerek, parmak izi şablonu oluşturma, kayıt ve doğrulama
işlemleri başta olmak üzere farklı uygulamalara göre istenen işlemler kolaylıkla başarılmakta ve internet
üzerindeki sunucuyla kablosuz olarak veri iletişimi yapılabilmektedir. Gerçekleştirilen sistem, laboratuvar
ortamında test edilip bu tip mobil cihaz gerektiren uygulamalar için rahatlıkla kullanılabileceği gösterilmiştir.
Sistemin gerek güç harcaması gerekse kayıt ve doğrulama işlem hızı için ön denemeleri tamamlanmış olup
testleri devam etmektedir. Bildirinin bundan sonraki kısımlarında sistemin donanımsal ve yazılımsal
özellikleri açıklanıp, donanım ve yazılım birleşik sistem bir bütün olarak test edilip sonuçları tartışılacaktır.

2. İLGİLİ ÇALIŞMALAR
Parmak izi tanıma temelli devam kontrol sistemleri son çeyrek yüzyıldır çalışılan konulardan birisidir. Bu
çalışmalar neticesinde bir yere sabitlenmiş parmak izi okuyuculu sistemler klasik ticari ürünler haline
getirilmiş ve kurumlarda giriş çıkış denetlenmesi için kullanılmaktadır. Ders yoklaması gibi mobil terminaller
gerektiren uygulamalar için araştırmalar da son on yıldan beri devam etmektedir. Bu çalışmalardan bir
tanesinde, parmak izi tarama terminali kullanılarak, öğrenci yoklama ve otomasyon sisteminin
gerçekleştirildiği belirtilerek, bu sistemle her öğrencinin her bir derse devam durumunun online olarak
kaydedilip izlenebildiği açıklanmıştır [1]. Ancak bu çalışmada sabit bir parmak izi terminali kullanılmıştır.
[2,3]’deki çalışmalarda ise kablosuz katılım kontrol sistemi için bir parmak izi okuyucu sensör ve bununla
kablosuz haberleşen bir sunucu kullanılarak on-line doğrulama işleminin yapıldığı sistem açıklanmıştır.
Burada parmak izi şablonları sunucuda bulundurulmakta, online okutulan parmak izi verileri sunucudaki
şablon dosyalar ile karşılaştırılmaktadır. Kablosuz teknoloji olarak 433 Mhz PTR2000+ modülü kullanılan
sistemin ana özelliğinin birden fazla parmak izi tarayıcı terminalinin sunucuyla iletişim halinde olması olarak
belirtilmiştir. Bir diğer çalışmada kablosuz parmak izi temelli yoklama sistemindeki sunucu-terminal iletişimi
için zigbee ağ teknolojisi kullanılmıştır [4]. GSM teknolojisiyle de periyodik olarak yoklama durumlarının
ilgili yerlere gönderilebileceğini açıklayan başka bir çalışmada mevcuttur [5]. Mobil parmak izi terminali,
sunucu bilgisayar ve kablosuz iletişim teknolojisinden oluşan bu yoklama sistemi farklı araştırmacılar
tarafından farklı amaçlar için gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bazıları mobil parmak izi terminalinin tasarımını
öne çıkarmışlardır [6,7,8]. Bazı çalışmalarda ise devam yönetim yazılımları ön plana alınmıştır [9,10].

3. MOBİL PARMAK İZİ SİSTEMİNİN MİMARİSİ VE YAZILIMI
Mobil Parmak izi okuma/tanıma sistemi 3 ana donanım ünitesinden oluşmaktadır. Birincisi KPOTM yani,
parmak izi okuma/doğrulama değerlendirme modülü (GT511C3) ve bununla iletişim halindeki gömülü
bilgisayar sistemidir. Diğer ikisi ise ağ üzerindeki sunucu bilgisayar ve kablosuz haberleşme birimleridir.
Parmak izi okuma/doğrulama modülü, kayıtlı kişilerin parmak izi şablonlarının oluşturulması, basılan bir
parmak iziyle bu şablonların karşılaştırılması ve diğer fonksiyonların yerine getirilmesi için gömülü
bilgisayar sistemiyle iletişim halindedir. Bu modüldeki küçük çaplı bir veri tabanı, kayıtlı parmak izi şablon
dosyalarının geçici olarak hafızalanması için kullanılmaktadır. Sunucu ise çok sayıda parmak izi şablon
dosyalarının tutulduğu bir veri tabanı ve biyometrik katılım otomasyon yazılımını barındıran bir ağ
bilgisayarıdır. Sunucu bilgisayar, 802.11.g teknolojisiyle KPOTM ile iletişim halindedir. Bu bildiride daha
çok KPOTM’nin gerçekleştirilmesi için kullanılan donanımsal-yazılımsal işlemler ve sunucuyla kablosuz
iletişim süreci açıklanacaktır.

3.1. Parmak izi okuma-doğrulama modülü ( GT511C3 )
Bu modül; 450 dpi optik parmak izi sensörü ve ARM Cortex M3-32 bit işlemcili bir gömülü kontrol
sisteminden oluşur. Üzerinde 200 adet parmak izi kaydını tutabilecek bir hafıza mevcuttur. SmackFinger 3.0
algoritmasıyla 498 byte’lık parmak izi şablonları (template) oluşturulabilir, hızlı ve doğru bir şekilde
tanımlama ve doğrulama yapılabilir [11]. Çevre birimlerden 200 şablonluk dosya upload veya download
edilebilir. Parmak izi tanımlama zamanı 1 sn’den küçüktür. Çalışma voltajı 3,3 - 6 v d.c’dir. Farklı Baud rate
hızları ve USB versiyon 1.1 protokolu ile işlemci v.b çevre birimlerine bağlanabilir. Çevre birimleriyle ilişki
kurmak için üç tip paket yapısı kullanılır. Bunlardan komut paketi; çevre birimlerinin parmak izi modülüne
istenilen komutu gönderebilmeleri içindir,12 byte uzunluktadır. Cevap paketi istenilen komutun sonucunun
(doğru/yanlış) çevre birimine bildirilmesi içindir,12 byte uzunluktadır. Data paketi ise parmak izi şablonu v.b
verilerin iletilmesi için kullanılır. Diğerlerinin aksine bu paketteki veri alanı ve paket boyutu sabit değildir.
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Şekil 1. GT511C3 Parmak izi okuma-doğrulama modülü [11]

P.Bşl.1
1 byte

P.Bşl.2
1 byte

Device ID
2 byte

P.Bşl.1
1 byte

P.Bşl.2
1 byte

DeviceID
2 byte

P.Bşl.1
1 byte

P.Bşl.2
1 byte

Device ID
2 byte

Parametre
4 byte

Komut
2 byte

Checksum
2 byte

Parametre
4 byte

ACK
2 byte

Checksum
2 byte

a) Komut Paketi Formatı

b) Yanıt Paketi formatı

Veri
N byte

Checksum
2 byte

c) Veri Paketi Formatı

Şekil 2.Parmak izi modülü iletişim paket formatları

Şekil 3. Oluşturulmuş parmak izi şablonun iletişim için düzenlenmesi [11]

P.Bşl.1
0x55

P.Bşl.2
0xAA

Device ID
0x01
0x00

0x00

Parametre
0x00
0x00

0x00

Komut
0x61
0x00

Checksum
0x61
0x01

P.Bşl.1
0x55

P.Bşl.2
0xAA

Device ID
0x01
0x00

0x00

parametre
0x00
0x00

0x00

ACK
0x30
0x00

Checksum
0x30
0x01

P.Bşl.1
0x5A

P.Bşl.2
0xA5

Device ID
0x01
0x00

a) Parmak izi şablonu oluşturma komut paketi

b) Komuta karşılık yanıt paketi

498 byte şablon dosyası

Checksum
0xXX
0xXX

c) Veri paketi
Şekil 4. Parmak izi şablonu iletişimi için gerekli paket yapısı

Şekil 1.’de parmak izi okuma modülü, Şekil 2.’de ise iletişim paket formatları gösterilmektedir. Komut ve
yanıt paket formatındaki 2 byte’lık paket başlangıç byte değerleri (P.Bşl.1 = 0x55, P.Bşl.2= 0xAA)
benzerdir.
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Veri paketinin 2 byte’lık başlangıç değeri ise 0x5A ve 0xA5 şeklindedir. Her üç paketteki 3.ve 4. byte cihaz
ID’si içindir ve 0x0001 değeri olarak sabittir. Komut paketindeki 4 byte’lık parametre kısmı 0x0000 ise ilgili
komut ile fazladan bir bilgi istenmez. 0’dan farklı ise komuta ait ek bir bilgi mevcuttur. Yanıt paketindeki 2
byte’lık parametreler ise gelen paketin gereği için yapılan işlemin sonucunu belirtilir. İstenen işlem
yapılmışsa ACK = 0x30, hata var ise NACK = 0x31 kodu döndürülür. Eğer bu doğrulama süreci için
parametrelere de gerek var ise, yanıt paketindeki 4 byte’lık parametreler kısmı kullanılır. Diğer durumlarda
bu kısım 0x0000 ile doldurulur [11]. Şekil.3 ve 4’de, Capturefinger komutuyla alınmış bir parmak izi
imajından (256x256), iletilmeye hazır 498 byte’lık bir şablon (template) yapılması için kullanılan Make
template komutu ve alınan cevap için oluşturulmuş paket yapıları görülmektedir. Paket oluşumunda
GT511C3 modülünün veri sayfasındaki komut ve talimatlar kullanılmıştır. Bunlar 0x61 kodlu parmak izi
şablonu oluşturma komutu, 0x30 kodlu ACK onayı ile 498 byte’lık oluşturulmuş şablon verisidir [11].
Parmak izi okuma-doğrulama modülündeki, parmak izi şablonu oluşturma, doğrulama, şablon sorgulaması,
karşılaştırma, cihaz aktif etme v.b değişik fonksiyonları tanımlamak için 1byte’lık hexa desimal komut
kodları tanımlanmıştır [11]. Bu komutlar, parmak izi okuma-doğrulama modülüyle haberleşebilen bir gömülü
sistem tarafından Şekil.2.a daki paket formatlarında modüle gönderilir. Gelen yanıtlar ve veriler de yine
uygun paket formatları şeklinde alınır.

3.2. Gömülü Bilgisayar
Gömülü bilgisayar sistemi olarak, üzerinde Ubuntu işletim sistemini çalıştıran Raspberry pi 2 kartı
kullanılmıştır. GT-511C3 parmak izi okuma-doğrulama modülüyle seri portu üzerinden iletişim halindeki bu
gömülü sistem aynı zamanda kablosuz iletişim modülü aracılığı ile kablosuz ağlarla iletişim için de
kullanılmaktadır. Raspberry pi 2 kartı, ARMv6 temelli işlemci ve 512 MB RAM’e, 8 Gb SD karta sahiptir.
Kart üzerinde bulunan GPIO/ USB portlar sayesinde lcd ekranı, klavye, mouse ve GT-511C3 modülü gömülü
sisteme bağlanabilmektedir [12]. Hem KPOTM sistemini yönetmek hem de ağdaki sunucu üzerindeki
yoklama listelerinin tutulduğu veri tabanıyla etkileşim için java platformunda gerçekleştirilen ve soket
programlamayı da destekleyen bir kontrol yazılımı bu gömülü bilgisayar üzerinde geliştirilmiştir.

3.3. Sistemin Yapısı
Mobil parmak izi okuma-doğrulama sisteminin blok şeması Şekil.5’te verilmiştir. Sistemin ana parçaları,
Sunucu, Kablosuz Erişim Noktası (K.E.N), ağ bağlantı birimi ve KPOTM’dur. Bunlardan en önemlisi
KPOTM modülüdür. Buradaki GT511C3 birimi, 1 byte’lık komutlar ile parmak izi kaydetme, okuma,
doğrulama, numaralandırma, silme, hatalı okumayı raporlama gibi birçok farklı özelliği üzerinde
barındırmaktadır. Optik sensörden elde edilen ham parmak izi verileri kontrolör kısmında işlenerek 498
byte’lık parmak izi şablonları oluşturulabilir veya kayıtlı şablonlarla yeni parmak izlerinin karşılaştırılması /
doğrulaması yapılabilir. Bu gibi birçok fonksiyonun başarılması için modüle uygun paket formatıyla komut
kodlarının gönderilmesi yeterlidir. Bu işlemler için Raspberry Pi gömülü bilgisayar sisteminde bir Java
yazılımı geliştirilmiştir. Yazılım, aynı zamanda parmak izi şablon ve doğrulama dosyaları oluşturmak,
sunucu bilgisayarla dosya transferi yapmak ve KPOTM ‘e ait birçok fonksiyonu gerçekleştirebilmek üzere
düzenlenmiştir.

Şekil.5 Kablosuz parmak izi okuma-değerlendirme otomasyon sistemi genel şeması
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a)

b)

Ön işlemler

Online işlemler

Şekil 6. Kablosuz parmak izi okuma-değerlendirme otomasyon sisteminin çalışması

Önerilen sistemin çalışma modları Şekil 6.da verilmiştir. Buna göre; biyometrik olarak personel katılım
kontrolü yapabilmek için önceden hazırlanmış olan ad, soyad ve no (ID) içeren gurup katılım dosyaları
(D1….Dn) hazırlanmış ve sunucu veri tabanına kaydedilmiş olmalıdır.
Yetkilendirilmiş yönetici, parmak iziyle sisteme kendisini tanıtıp, arayüz menüsünden Dn dosyasını seçer.
Seçtiği dosyadaki her ID ye karşılık gelen katılımcı personelin parmak izi şablonlarını KPOTM aracılığı ile
oluşturur ve parmak izi şablon dosyası denilen bu dosya (KDn) internet üzerindeki bir sunucuya transfer
edilebilir. Bu durum Şekil 6.a’da şematik olarak gösterilmiştir. Bu ön işlem olarak tanımlanmıştır. Daha sonra
katılım (yoklama) kontrolü yapılmak istenen gurubun parmak izi şablon dosyası (KDn) sunucudan
çağrılarak, mobil parmak izi tarayıcısından on-line olarak okutulan parmak izleri ile dosyadaki şablonlar
karşılaştırılır. Bu doğrulama işlemidir ve bu şekilde oluşturulan doğrulama dosyası (YKDn) sunucudaki veri
tabanına, değerlendirilmek üzere geri gönderilebilir. Bu süreç online işlemler sürecidir ve şematik gösterimi
Şekil 6.b’de verilmiştir.
GT-511C3 modülü ile iletişim; bölüm 3.1’de açıklanan komut, yanıt ve veri paketlerine AT komut kodlarının
gömülmesi suretiyle sağlanır. Bu işlemler Rasbperry pi (Ubuntu, java) ortamında kontrol yazılımı ile
gerçekleştirilir. Oluşturulan kayıtlı dosyalar, parmak izi şablonu ve yoklama dosyaları, JSON formatında
hazırlanarak, KDn, YKDn dosyalarının her türlü otomasyon yazılımlarıyla uyumlu olması sağlanmıştır.
Tasarlanan kontrol yazılımının arayüzünde yönetici ve katılımcı olarak iki tip işlem menüsü seçilebilir.
Yönetici menüsü ile, yeni yönetici kayıt, yönetici girişi, kablosuz iletişim ile sunucu- KPOTM arasında
dosya transfer işlemleri, katılımcı kayıt dosyası oluşturma, katılımcı doğrulama dosyası oluşturma, kayıtzaman takvimi, yoklama saati ve süresi belirleme, katılımcı kayıt dosyası seçme v.b kontrol işlemleri
seçilebilir. Katılımcı menüsünde ise parmak izi kayıt ve doğrulama işlemleri için katılımcının parmak izi
tarama süreci gerçekleşir. Sistemde yapılabilen işlemleri gösteren şema Şekil 7 ‘de verilmiştir. Bahsedilen
işlemler için kontrol yazılımında bir kütüphane oluşturulmuştur. Oluşturulan iletişim kütüphanesi ile
GT511C3 parmak izi modülünün açma-kapatma, iletişim hızını değiştirme, parmak izi sensörünün ledini açıp
kapatma, parmak izi kaydı, parmak izi doğrulaması, parmak izi eşleştirmesi, parmak izi şablon verisinin
oluşturulması, oluşturulan parmak izi şablonunun dosyaya kaydedilmesi, dosya veya veri tabanı sunucusuna
kaydedilmiş parmak izi şablonlarının KPOTM’ye yüklenmesi, silinmesi v.b işlemler yapılmaktadır.
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Şekil 7. KPOTM işlemleri şematik gösteriliş

Şekil 8. Parmak izi şablonu oluşturma ve kaydetme sürecinin akış şeması

Kontrol yazılımının yaptığı işlemlere örnek olmak üzere katılımcı parmak izi şablonunun oluşturularak
kaydedilmesi süreci ele alınırsa bu işlem; katılımcı parmağının parmak izi sensörüne basılıp optik görüntünün
alınması, işlenmesi, şablonun oluşturulması, parmağın çekilip tekrar basılması şeklinde üç kez devam eder.
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a)

b)

Açılış ve yönetici kayıt paneli

Kullanıcı kayıt ve parmak izi doğrulama paneli

Şekil 9. KPOTM modülü etkileşim arayüzleri

Dokunmatik ekran

GT511C3

Kablosuz
iletişim

Raspberry pi

Şekil 10. KPOTM ünitesinin donanımsal yapısı

Parmağı 3 kez kaldırıp tekrar basmanın amacı parmak izinin değişik açılardan alınması ile ortak bir veri
oluşturulması içindir. Bu işlemler için kullanılan AT komutları, IsPressFinger (26), CaptureFinger (60),
EnrollStart (22), Enroll1(23), Enroll2(24), Enroll3(25) şeklindedir. Komutların kodları yanlarındaki
parantezler içerisinde verilmiştir. Rasbperry pi ile GT511C3 modülü arasındaki AT komutları, yanıt ve veri
iletişimi için ilgili formatlardaki paketler ile oluşturulur. Bu şekilde oluşturulan her bir parmak izi şablonu
verisi GT511C3 modülünün hafızasında 0-199 aralığındaki bir tanımlama numarası (ID) ile kaydedilir.
Parmak izi şablonun oluşturulup hafızaya kaydedilmesi sürecinde, kontrol yazılımında yapılan işlemleri
gösteren akış şeması Şekil 8.’de verilmiştir. Şekil 9. da KPOTM mobil ünitesinin kullanıcı ara yüzlerinden
bazıları ve Şekil 10. da ise bu ünitenin çalışır vaziyetteki donanımsal yapısı görülmektedir. KPOTM
sisteminin parmak izi doğrulama, tanıma v.b komutları için gerekli süreler java yazılımı aracılığı ile elde
edilen sonuçlar Tablo 1.de verilmiş olup cihazın işlem hızının yeterli olduğu gözlemlenmiştir.
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Tablo.1 Bazı komutların işlem süreleri
Komutlar
Katalog değeri (sn)
GetEnrollCount (kayıtlı parmakizi sayısı göster)
Identify ( parmak izi imagenin tanımlanması 1 : n)
1
Verify ( parmak izi image’inin ID ile doğrulaması)
getTemplate (Belirli bir ID’nin şablonunu indirmek)
setTemplate (Belirli bir ID’nin şablonunu göndermek)
-

Ölçülen (sn)
0,0418
1.0975
0,9057
0,1893
0,1375

SONUÇ
Bu çalışmada, biyometrik yoklama (katılım) sistemlerinde kullanılmak üzere; parmak izi şablonu
oluşturabilen, tarama ve doğrulama yapabilen, ilgili ağ sunucusuyla kablosuz olarak haberleşebilen bir mobil
Kablosuz Parmak izi Tarama ve Okuma (KPOTM) el cihazının tasarımı ve gerçeklemesi sunulmuştur.
Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen bu cihazın başarısı yapılan test ve denemelerle ispatlanmıştır.
KPOTM el cihazı, parmak izi sensörü ve kontrol birimi, gömülü bilgisayar sistemi ve kablosuz iletişim NIC
kartından oluşturulmuştur. Gömülü bilgisayar sisteminin java ortamında geliştirilen yönetim yazılımıyla, hem
el cihazının önemli bir ünitesi olan GT511C3 (parmak izi sensörü ve kontrol birimi) yönetilmiş hem de
katılım listelerinin, parmak izi şablon dosyalarının veri tabanı sunucusuyla çift yönlü transfer edilebilmesi
sağlanmıştır.
Önerilen sistem, özellikle eğitim kuruluşlarında ıslak imza ile yapılan ders, laboratuvar, sınav yoklamalarının
yerini alabilecek yeni bir mobil biyometrik yoklama otomasyon sistemine olanak tanıması açısından
önemlidir. Sunulan yoklama otomasyon sisteminde, mobil cihaz elden ele dolaştırılarak sınıftaki öğrencilerin
yerlerinden kalkmadan yoklamalarının hızlı ve doğru bir şekilde yapılabilmesi ve hiçbir ara işleme gerek
kalmadan her dersin günlük yoklama sonuçlarının ilgili listelere otomatik olarak işlenebilmesi
sağlanmaktadır. Böylece öğrenci devam durumlarının, öğretmen, öğretim üyeleri veya öğrenciler tarafından
anlık olarak izlenebilmesi ve değerlendirilmesi mümkün olacaktır.
Böyle bir yoklama otomasyon sisteminin pratikte kullanılabilir hale getirilmesi için bildiride açıklandığı
şekilde gerçekleştirilen KPOTM el cihazının prototipinin ve ilgili yoklama otomasyon yazılımının, değişik
öğrenci otomasyon sistemlerine entegre edilebilecek şekilde geliştirme süreci bu konuda gelecekteki
çalışmalar olarak değerlendirilebilir.
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Abstract
To know different characteristics of today's young generation, who becomes acquainted with technology
at very early ages such as computer and internet-aided education, in terms of competencies to acquire
new knowledge, skills and to use knowledge both in their education life and professional life is important
for the permanence of knowledge and skills.
Virtual environments can be preferred to real life because of the opportunities they provide such as
communication, entertainment, etc.. However, not all individuals achieve the same satisfaction and may
experience a feeling of loneliness in the virtual environment. In particular, the loneliness felt by the
students in the virtual environment leads to unfavorable situations such as inability to communicate with
the instructor or classmates during the lesson.
In this study, it was aimed to determine how much lonely the university students feel depending on their
levels of being affected by the virtual environments, and the effect of this situation on their academic
achievements. The students studying in Fırat University constituted the population of the research, and
270 students studying in various faculties of Fırat University constituted the sample.
In the research, the "Virtual Environment Loneliness Scale (VELS)" developed by Korkmaz, Usta and
Kurt (2014) was applied by online survey method. The questionnaire form consisted of a 6-item
"Demographic Information Form" and the questions of 20-item 5 Likert type scale. One-way analysis of
variance (ANOVA) analysis was used in the analysis of the data and the level of significance was
determined as .05.
Keywords: Virtual environment loneliness, virtual environment loneliness scale, academic achievement

1. GİRİŞ
Ait olma ihtiyacı insanın genetik yapısında yazılı beş temel gereksinimden (topluluk hissi, aidiyet, kimlik,
duygusal bağlanma ve refah duygusu) birisidir [1]. Maslow’a (1970) göre insan sosyal bir varlıktır ve
fizyolojik, güvenlik gibi ihtiyaçlarını giderdikten sonra diğer insanlar tarafından sevilmek, toplumda kabul
görmek, çevresini etkilemek, arkadaş olmak ve bir gruba ait olmak gibi ihtiyaçlar hisseder ve bu ihtiyaçlarını
giderme yönünde davranışlar sergilemeye başlar [2].
Özellikle genç yetişkinlik dönemindeki bireyler çevrelerinden yakınlık ve aidiyet duygusunu, içten ve
güvende olacakları bir sosyal grubun veya bir bireyin varlığını hissedemediklerinde ya da çevrelerinde kendi
duygularını aktarabilecekleri birilerini algılamadıklarında yalnızlık hissedebilmektedirler [3-4-5]. Kendisini
yalnız hisseden bireyler için yakın ilişkiler kuramamak umutsuzluğun eşlik ettiği tehlikeli bir durumdur.
*
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Toplumda böylesi insanları çoğu kez bizden farklı, ulaşılmaz ve anlaşılmaz varlıklar olarak algılar, hastalık
derecesinde bir kişilik bozukluğunun varlığını hissederiz [6]. Bireyin yalnızlık duygusu ile ilişkili olarak son
yıllarda yapılmış olan birçok araştırma sonuçlarında [7-8-9-10] internet bağımlılığında da bireylerin
yalnızlığın önemli bir etkisinin olduğu vurgulanmaktadır [akt. 11]. Yalnızlık duyguları, bağlantıları yeniden
kurma ya da yeniden yapılandırma girişimlerini teşvik etmektedir [12-13].
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin artan varlığı, insan öğreniminde ve sosyal değişimde yabancılaşmanın bir
katalizörü olarak tanımlanmıştır [14-15]. Korkmaz, Usta ve Kurt’a (2014) göre sanal ortamdaki birey, fiziksel
davranış anlamında varlık gösteremediği için hem toplumun içinde etkili olamamasından hem de sanallığın
içinde çok zaman harcamasından dolayı zaman, sorumluluk, ilişkiler ve iletişimde olma durumlarından
kendini soyutlayarak veya uzak durarak sanal yalnızlık sürecine girebilir [16]. Birey bu halinden rahatsızlık
duymayıp belki de bundan zevk alarak toplumdan uzaklaşabilir, hatta içinde yaşadığı toplumu ikinci plana
alarak sanal ortamdaki ilişkilerini önemsemeyebilir [17].
Günümüzde internetin kolay erişilebilir bir duruma gelmesi ile birlikte internetin sundukları ve internet
üzerinden diğer insanlarla iletişim ve etkileşimin daha kolaylaşması, sanal sosyal ortamları daha cazip hale
getirmektedir. Morahan-Martin’e göre sanal ortamlar bireye sundukları iletişim, oyun, eğlence gibi cazip
imkanlar nedeniyle gerçek hayatın yerine tercih edilebilmektedir [18]. Bunun sonucu olarak, eğitim
ortamlarında bu tür duygular yaşayan öğrencilerin akademik performansı ve başarısı kalıcı bir şekilde
olumsuz yönde etkilenebilir [19].
Vygotsky, öğrenmenin tüm bilişsel işlevlerin ve sosyal etkileşimlerin bir sonucu olarak açıklanması
gerektiğini ve sadece öğreniciler tarafından yeni bilgi birikimi olmadığını savunarak, öğrenmeyi öğrencilerin
bir bilgi topluluğuna uyum sürecidir şeklinde açıklamıştır [20]. Rovai ve Wighting (2005) ise benzer bir
ifadeyle öğrenmenin önemli sosyal ve bilişsel boyutlara sahip olduğunu ve güçlü bir topluluk duygusu
olduğunda en etkili şekilde gerçekleşebileceğini savunmuşlardır [21]. Palloff ve Pratt, öğrencilerin bir eğitim
sistemine ne kadar iyi uyum sağladıklarının bir ölçüsü olarak topluluk duygusunun değerlendirilmesi
gerektiğini [22]; McMillan ve Chavis ise kendisini yalnız hisseden ve toplumdan izole olan öğrencilerin,
öğrenme yerine başka ortamlarda topluluk ve destek duygusu aramaya daha fazla enerji harcayarak öğrenme
ortamlarından uzaklaşacaklarını belirtmişlerdir [23].
Bu çalışmada da; tüm bu gerekçeler doğrultusunda öğrencilerin içinde bulundukları sanal yalnızlık
düzeylerinin ve bu durumun akademik başarılarına etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Eğitim
kurumlarında güçlü bir topluluk duygusu oluşturabilmek ve internetin cazibesiyle kendini toplumdan
soyutlamış, sanal ortamda yalnızlık duygusu yaşayan öğrencilerin tespit edilerek eğitim sistemine yeniden
kazandırabilmek açısından bu tür çalışmalara önem verilmelidir.

2. YÖNTEM VE METOD
2.1. Evren ve örneklem
Araştırmanın evrenini 2016-2017 ikinci yarıyılında Fırat Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler
oluşturmuştur. Örneklemini ise Fırat Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören 211 öğrenci
oluşturmuştur.

2.2. Veri toplama araçları
Araştırmada örneklemden veri toplamak için Korkmaz, Usta ve Kurt tarafından 2014 yılında geliştirilen 20
maddelik “Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği (SOYÖ)” kullanılmıştır [16]. Kullanılan ölçeğin KMO değeri
0,849’dir. Çevrimiçi uygulanan anket formu, 6 maddelik “Demografik Bilgi Formu” ve 20 maddelik 5’li
Likert tipli ölçek sorularından oluşmaktadır.

2.3. Verilerin analizi
Evrenden örneklem seçmek için fakültelerin öğrenci sayıları belirlenmiş ve öğrenci sayısına göre Basit
Tesadüfi Örnekleme (BTÖ) yöntemi kullanılmıştır.
Öğrencilere uygulanan anket sonucunda elde edilen yanıtlar veri kaybı açısından incelenmiş ve veri kaybı
olmadığı tespit edildikten sonra alınan tüm yanıtlar geçerli kabul edilerek gerekli analizler SPSS-22 paket
programı ile yapılmıştır. Çalışmadaki istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi “.05” olarak belirlenmiştir.
Aritmetik ortalamaların aralığını belirlemek amacıyla 5 sütun 4 aralık mantığından hareket edilmiştir. Her bir
aralığın değeri 4/5= 0.8’dir.
Öğrencilerin Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği puanları ile demografik bilgileri arasında ilişki olup olmadığını
belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t-testi kullanılmıştır. Varyans analizinin anlamlı
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çıktığı durumlarda, farkın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek için Post-Hoc çoklu karşılaştırma
(Tukey HSD) analizi kullanılmıştır.

3. BULGULAR VE YORUM
Bu bölümde araştırma amacına uygun olarak verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Fırat Üniversitesinden çalışmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine, fakültelerine, bilgisayar ve telefon
sahipliklerine göre dağılımları Tablo 1’de, 5’lik not sistemi üzerinden hesaplanmış Genel Not Ortalamaları
(GNO) ve ailelerinin aylık gelir düzeylerine göre dağılımları ise Tablo 2’de olduğu gibidir.
Tablo 1. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre dağılımı
Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam
Fakülteler
Teknoloji
İletişim
Mühendislik
Toplam
Bilgisayar sahipliği
Bilgisayar yok
Bilgisayar var (internet yok)
Bilgisayar var (internet var)
Toplam
Telefon sahipliği
Telefon yok
Telefon var (internet yok)
Telefon var (internet var)
Toplam

Frekans (n)
51
160
211
Frekans (n)
70
59
82
211
Frekans (n)
36
46
129
211
Frekans (n)
0
12
199
211

Yüzde (%)
24,2
75,8
100,0
Yüzde (%)
33,2
28,0
38,9
100,0
Yüzde (%)
17,1
21,8
61,1
100,0
Yüzde (%)
0
5,7
94,3
100,0

Kümülatif Yüzde (%)
24,2
100,0
Kümülatif Yüzde (%)
33,2
61,1
100,0
Kümülatif Yüzde (%)
17,1
38,9
100,0
Kümülatif Yüzde (%)
0
5,7
100,0

Tablo 2. Öğrencilerin başarı durumları ve ailelerinin aylık gelir düzeylerine göre dağılımı
Genel Not Ortalaması (GNO)
0-0,99
1-1,99
2-2,99
3-3,99
4 ve üzeri
Toplam
Ailesinin aylık geliri
Asgari Ücret veya daha az
Asgari Ücret - 2.000 TL arası
2.001 TL - 3.000 TL arası
3.001 TL - 4.000 TL arası
4.000 TL'den daha fazla
Toplam

Frekans (n)
7
76
107
17
4
211
Frekans (n)
37
57
52
41
24
211

Yüzde (%)
3,3
36,0
50,7
8,1
1,9
100,0
Yüzde (%)
17,5
27,0
24,6
19,4
11,4
100,0

Kümülatif Yüzde (%)
3,3
39,3
90,0
98,1
100,0
Kümülatif Yüzde (%)
17,5
44,5
69,2
88,6
100,0

Çalışmaya katılan öğrencilerin Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeğine verdikleri cevapların genel puan ortalaması 2,3232 olarak
hesaplanmış ve öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri cevapların puan ortalamalarının dağılımı Tablo 3’te verilmiştir.

Tablo 3. Öğrencilerin ölçek maddelerine verdikleri cevapların puan ortalamalarının dağılımı
Madde No
Ortalama
Std. Sapma (s)
Madde No
Ortalama
Std. Sapma (s)

S1
2,89
1,017
S11
1,91
,947

S2
2,10
1,123
S12
2,04
1,061

S3
2,27
1,210
S13
2,30
1,130

S4
2,38
1,302
S14
2,16
1,004
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S5
2,54
1,122
S15
1,96
1,050

S6
2,71
1,050
S16
1,98
1,042

S7
2,62
1,155
S17
1,94
1,149

S8
2,72
1,157
S18
1,56
,810

S9
1,40
,726
S19
2,91
1,375

S10
2,84
1,309
S20
3,22
1,299
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Çalışmaya katılan öğrencilerin sanal ortam yalnızlık ölçeği puan ortalamaları ile cinsiyetleri arasında yapılan
bağımsız örnekler t-testi analizi sonuçlarına göre kız öğrencilerin puan ortalamaları erkek öğrencilerin puan
ortalamalarından daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Ölçek maddelerine verilen cevapların puan
ortalamaları incelendiğinde ölçeğin 9. sorusu olan “Sanal arkadaşlarıma, gerçek hayattaki arkadaşlarımdan
daha fazla güvenirim.” maddesinin 1,40 ile en düşük, ölçeğin 20. sorusu olan “Sanal ortamlardaki
arkadaşlıklar bana sahte geliyor.” maddesinin 3,22 ile en yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir.
Yapılan analize ait neticeler Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre sanal ortam yalnızlık puan ortalamaları arasında yapılmış bağımsız t-testi analizi
Levene Testi

Varyanslar eşit
Varyanslar eşit değil

F
1,991

P
t
,160 -2,219
-2,523

Ortalamaların eşitliği durumunda t-testi
95% Güven aralığı
P (2Ortalama
Std.
s.d.
yönlü)
Fark
Hata
Alt
Üst
209
,028
-,16121
,07264 -,30441 -,01800
107,157
,013
-,16121
,06390 -,28789 -,03453

Çalışmaya katılan öğrencilerin sanal ortam yalnızlık ölçeği puan ortalamaları ile öğrenim gördükleri
fakülteler arasında yapılan varyans (ANOVA) analizi sonuçlarına göre İletişim fakültesi öğrencileri ile
Mühendislik fakültesi öğrencilerinin puan ortalamalarının farklı olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan varyans
(ANOVA) analizine ait neticeler Tablo 5’te, Post-Hoc çoklu karşılaştırma neticeleri ise Tablo 6’da
verilmiştir.
Tablo 5. Öğrencilerin fakülteleri ile sanal ortam yalnızlık puan ortalamaları arasında yapılmış varyans (ANOVA) analizi
K.Top.
Gruplar arası
Gruplar İçi
Toplam

s.d.
1,045
42,611
43,656

K.Ort.

F

2
208
210

,523
,205

P
2,551

,049

Tablo 6. Öğrencilerin fakülteleri ile sanal ortam yalnızlık puan ortalamaları arasında yapılmış Post-Hoc çoklu karşılaştırma
(I)
Fakülte
Teknoloji
İletişim
Mühendislik

(J)
Fakülte
İletişim
Mühendislik
Teknoloji
Mühendislik
Teknoloji
İletişim

Ortalama Fark
(I-J)
-,14046
,02660
,14046
,16706*
-,02660
-,16706*

Std. Hata
,07999
,07365
,07999
,07727
,07365
,07727

P
,081
,718
,081
,032
,718
,032

95% Güven aralığı
Alt
Üst
-,2982
,0172
-,1186
,1718
-,0172
,2982
,0147
,3194
-,1718
,1186
-,3194
-,0147

* Ortalama fark 0.05 düzeyinde anlamlıdır.

Çalışmaya katılan öğrencilerin sanal ortam yalnızlık ölçeği puan ortalamaları ile ailelerinin aylık gelir
düzeyleri arasında yapılan varyans (ANOVA) analizi sonuçlarına göre ailelerinin aylık geliri düşük seviyede
olan öğrenciler ile ailelerinin aylık geliri yüksek seviyede olan öğrenciler arasında ilişki gözlemlenmiştir.
Yapılan varyans (ANOVA) analizine ait neticeler Tablo 7’de, Post-Hoc çoklu karşılaştırma neticeleri ise
Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 7. Öğrencilerin gelir düzeyleri ile sanal ortam yalnızlık puan ortalamaları arasında varyans (ANOVA) analizi
K.Top.
Gruplar arası
Gruplar İçi
Toplam

s.d.
2,605
41,051
43,656

K.Ort.
4
206
210

F
,651
,199

P
3,268

,013

Tablo 8. Öğrencilerin gelir düzeyleri ile sanal ortam yalnızlık puan ortalamaları arasında Post-Hoc çoklu karşılaştırma
(I)
Aylık Gelir

(J)
Aylık Gelir

Asgari Ücret veya daha az

4.000 TL'den daha fazla

Asgari Ücret - 2.000 TL arası

4.000 TL'den daha fazla
2.001 TL - 3.000 TL arası
4.000 TL'den daha fazla

3.001 TL - 4.000 TL arası

Ortalama Fark
(I-J)
,31532*

Std.
Hata
,11700

P
,008

,24561*
,20213*
,38130*

,10862
,09323
,11473

,025
,031
,001

* Ortalama fark 0.05 düzeyinde anlamlıdır.
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95% Güven aralığı
Alt
Üst
,0846*
,5460
,0315*
,0183*
,1551*

,4598
,3860
,6075
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Çalışmaya katılan öğrencilerin bir telefona sahip olup olmama durumlarına göre sanal ortam yalnızlık ölçeği
puan ortalamalarına bakmak için yapılan bağımsız t-testi analizi sonuçlarına göre internet bağlantısı olmayan
bir telefona sahip olan öğrencilerin, internet bağlantısı olan bir telefona sahip olan öğrencilere göre daha
düşük olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan bağımsız örnekler t-testi analizine ait neticeler Tablo 9’da verilmiştir.
Tablo 9. Öğrencilerin telefon sahipliği ile sanal ortam yalnızlık puan ortalamaları arasında bağımsız örnekler t-testi
Ortalamaların eşitliği durumunda t-testi

Levene Testi
F
Varyanslar eşit

3,560

P

t

,049

,959
,739

Varyanslar eşit değil

95% Güven aralığı

P (2yönlü)

Ortalama
Fark

209

,339

,13000

,13556

-,13723

,39724

11,748

,474

,13000

,17591

-,25418

,51419

s.d.

Std.
Hata

Alt

Üst

Çalışmaya katılan öğrencilerin bir bilgisayara sahip olup olmama durumlarına göre sanal ortam yalnızlık
ölçeği puan ortalamalarına bakmak için yapılan varyans (ANOVA) analizi sonuçlarına göre internet
bağlantısı olmayan bir bilgisayara sahip olan öğrencilerin, internet bağlantısı olan bir bilgisayara sahip olan
öğrencilere göre ölçek puan ortalamalarının daha düşük olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan varyans (ANOVA)
analizine ait neticeler Tablo 10’da, Post-Hoc çoklu karşılaştırma neticeleri ise Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 10. Öğrencilerin bilgisayar sahipliği ile sanal ortam yalnızlık puan ortalamaları arasında varyans (ANOVA) analizi
K.Top.
Gruplar arası

s.d.

K.Ort.

F

4,042

2

2,021

Gruplar İçi

39,614

208

,190

Toplam

43,656

210

P

10,611

,000

Tablo 11. Öğrencilerin bilgisayar sahipliği ile sanal ortam yalnızlık puan ortalamaları Post-Hoc çoklu karşılaştırması
(I)
Bilgisayar Sahipliği
Bilgisayar yok

(J)
Bilgisayar Sahipliği

Ortalama Fark
(I-J)

95% Güven aralığı

Std.
Hata

P

Alt

Üst

Bilgisayar var (internet yok)

,41135*

,09711

,000

,2199*

,6028

Bilgisayar var (internet var)

,34238*

,08226

,000

,1802*

,5045

*. Ortalama fark 0.05 düzeyinde anlamlıdır.

Çalışmaya katılan öğrencilerin Genel Not Ortalamaları (GNO) ile sanal ortam yalnızlık ölçeği puan
ortalamalarına bakmak için yapılan varyans (ANOVA) analizi sonuçlarına göre not ortalaması 4 ve üzerinde
olan öğrencilerin ölçek puan ortalamalarının 4’ün altında olan öğrencilere göre daha düşük olduğu
gözlemlenmiştir. Yapılan varyans (ANOVA) analizine ait neticeler Tablo 12’de, Post-Hoc çoklu karşılaştırma
neticeleri ise Tablo 13’te verilmiştir.
Tablo 12. Öğrencilerin GNO ile sanal ortam yalnızlık puan ortalamaları arasında varyans (ANOVA) analizi
K.Top.
Gruplar arası

s.d.

K.Ort.

F

6,159

4

1,540

Gruplar İçi

37,497

206

,182

Toplam

43,656

210

P
8,459

,000

Tablo 13. Öğrencilerin GNO ile sanal ortam yalnızlık puan ortalamaları Post-Hoc çoklu karşılaştırması
(I)
Genel Not Ort.
0-0,99
1-1,99
2-2,99
3-3,99

(J)
Genel Not Ort.

Ortalama Fark
(I-J)

95% Güven aralığı
Std. Hata

P

Alt

Üst

4 ve üzeri

,84286*

,26741

,002

,3156

1,3701*

4 ve üzeri

*

,21886

,000

,6856

1,5486*

1,11711

,35107*

,16645

,036

,0229

,6792*

4 ve üzeri

1,19393*

,21727

,000

,7656

1,6223*

4 ve üzeri

1,08529*

,23709

,000

,6179

1,5527*

0-0,99

* Ortalama fark 0.05 düzeyinde anlamlıdır.

Çalışmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri ile sanal ortam yalnızlık ölçeği puan ortalaması
(SOYÖ-p.ort.) arasında korelasyon ilişkisi incelendiğinde öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülteler ve
ailelerinin aylık gelir düzeyleri arasında ters yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Sonuçlar aşağıdaki tabloda
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verilmiştir (Tablo 14). Ayrıca aynı analiz sonuçlarına göre öğrencilerin ailelerinin gelir düzeyleri ile bir
telefona sahip olup olmama durumları arasında da güçlü bir ilişkinin varlığı gözlemlenmiştir.
Tablo 14. Öğrencilerin demografik özellikleri ile Sanal Ortam Yalnızlık Ölçeği puan ortalamaları arasındaki korelasyon

Fakülte

Cinsiyet

Genel Not
Ort.

Aylık Gelir

Bilgisayar
Sahipliği
Telefon
Sahipliği
SOYÖ p.ort.

Pearson Correlation
P (2-yönlü)
N
Pearson Correlation
P (2-yönlü)
N
Pearson Correlation
P (2-yönlü)
N
Pearson Correlation
P (2-yönlü)
N
Pearson Correlation
P (2-yönlü)
N
Pearson Correlation
P (2-yönlü)
N
Pearson Correlation
P (2-yönlü)
N

Fakülte
1

Cinsiyet
,064
,354
211
1

Genel
Not Ort.
-,145*
,035
211
-,011
,879
211
1

Aylık
Bilgisayar
Gelir
Sahipliği
,046
,020
,504
,775
211
211
-,213**
-,080
,002
,249
211
211
-,146*
-,011*
,033
,871
211
211
1
,327
,000
211
1

Telefon
Sahipliği
,113
,101
211
,005
,945
211
,008
,904
211
,222**
,001
211
-,046
,509
211
1

SOYÖ p.ort.
-,031*
,653
211
,152
,028
211
-,073
,289
211
-,096*
,163
211
-,222
,001
211
-,066
,339
211
1

*. Korelasyon 0.05 düzeyinde (2-kuyruklu) anlamlıdır
**. Korelasyon 0.01 düzeyinde (2-kuyruklu) anlamlıdır

4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin sanal ortam yalnızlık düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki
ilişkiyi ve bu ilişkiyi etkileyen demografik faktörleri incelemeyi amaçlamıştır.
Öğrencilerin sanal yalnızlık durumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin tespiti için yapılan
analizlerin sonuçlarına göre Genel Not Ortalaması (GNO) 4 ve üzerinde olan öğrencilerin ölçek puan
ortalamalarının 4’ün altında olan öğrencilere göre daha düşük olduğu gözlemlenmiştir (Tablo 13). Bu sonuç
akademik başarıları yüksek olan öğrencilerin sanal ortamlarda az veya bilinçli zaman geçirdiği şeklinde
yorumlanabilir.
Ölçeğin 9. sorusu olan “Sanal arkadaşlarıma, gerçek hayattaki arkadaşlarımdan daha fazla güvenirim.”
maddesinde verilen yanıtlarda “Kısmen yansıtıyor, Çok yansıtıyor, Tamamen yansıtıyor” cevaplarını veren
17 öğrencinin (% 8,1) genel not ortalamasının 4’ün altında olduğu, genel not ortalaması 4 ve üzerinde olan
öğrencilerin hepsinin bu soruya olumsuz yanıt verdiği gözlemlenmiştir. Bu durum akademik başarısı düşük
olan öğrencilerin sanal ortamlardaki arkadaşlıklarına gerçek ortamdaki arkadaşlarından daha fazla güvendiği
şeklinde yorumlanabilir.
Ölçeğin 20. sorusu olan “Sanal ortamlardaki arkadaşlıklar bana sahte geliyor.” maddesinde verilen yanıtlarda
“Hiç yansıtmıyor, Çok az yansıtıyor” cevaplarını veren 59 öğrencinin (% 27,9) genel not ortalamasının 4’ün
altında, 4 öğrencinin (% 1,9) ise genel not ortalamasının 4 ve üzerinde olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum
akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin sanal ortamlardaki arkadaşlıklara itibar etmedikleri şeklinde
yorumlanabilir.
Öğrencilerin sanal ortam yalnızlık düzey ortalamaları cinsiyet, öğrenim gördükleri fakülte, bilgisayar ve
telefon sahipliği ve ailelerinin aylık gelir düzeylerine göre karşılaştırılmış ve sonuçlar incelendiğinde;
−

Erkek öğrencilerin sanal ortam yalnızlık puan ortalamalarının kız öğrencilerin puan ortalamalarından
daha düşük olduğu,

−

İletişim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sanal ortam yalnızlık puan ortalamalarının
Mühendislik ve Teknoloji Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin puan ortalamalarından daha yüksek
düzeyde olduğu,
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−

Ailelerinin aylık geliri 4.000 TL'den daha fazla olan öğrencilerin sanal ortam yalnızlık puan
ortalamalarının ailelerinin aylık geliri asgari ücret ve daha az olan öğrencilere göre düşük düzeyde
olduğu,

−

İnternet bağlantısı olmayan bir telefona sahip olan öğrencilerin, internet bağlantısı olan bir telefona
sahip olan öğrencilere göre sanal ortam yalnızlık puan ortalamalarının daha düşük olduğu,

−

İnternet bağlantısı olmayan bir bilgisayara sahip olan öğrencilerin, internet bağlantısı olan bir
bilgisayara sahip olan öğrencilere göre sanal ortam yalnızlık puan ortalamalarının daha düşük olduğu
gözlemlenmiştir.

Alanyazındaki araştırmalar üniversite çağındaki gençlerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim süreçleri
sonlanmadığından, internetin ve sosyal ağların olumsuz etkileri açısından daha fazla risk taşıdıklarını
göstermektedir. İnternet, öğrencilerin bilgiye ulaşmalarını ve araştırma yapmalarını kolaylaştıran bir kaynak
olarak gündeme gelmesine rağmen kontrolsüz ve amaç dışı kullanılması neticesinde kişisel becerilerini ve
akademik başarılarını olumsuz etkileyebildiği düşünülebilir. Çalışmamızda elde edilen neticeler de bu görüşü
destekler niteliktedir.
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Abstract
The study aimed to produce thin-walled aluminum profile foam materials. Al6061 profile materials with
thin wall were procured from commercial suppliers. Master alloyed powders (Al-Cu %2,5 -Mg %0,5–Si
%14) and titanium hydride (TiH2) powders in 0,8 % by weight were used for Al foam. Precursors
capable of foaming were cut at a wire eroding machine and were ground to make them ready for the
foaming process. Al profile and foamable precursor materials were foamed in a furnace under 750 0C by
means of a specially designed mold. After the foaming process, the specimens were then removed from
the furnace, cooled by using a cooling fan and thus Al profile foam materials were produced. Values of
changes in density, pore distribution and compressive resistance were investigated at the foam materials
acquired.
Keywords: Al Foam, Cellular materials, Compression resistance

1. GİRİŞ
Geçtiğimiz birkaç yıl içinde Al alaşım köpüklerin sahip olduğu düşük bağıl yoğunluk, yüksek darbe enerji
emme kapasitesi, yüksek sönümleme kapasitesi ve iyi elektromanyetizma kalkanı özelliklerinden dolayı
otomobil, demiryolu ve havacılık sektörlerinde özellikle düşük ağırlıklı ve emniyetli kullanılması gereken
yerlerde oldukça ilgi çekmektedir [1-3]. Metalik köpükler mükemmel darbe enerji absorbe edicidir ve darbe
enerjisini deformasyon enerjisine dönüştürebilir. Ayrıca düşük gerilmelerde yığın metalden daha fazla enerji
emebilirler [4,5]. Alüminyum köpüklerin ilginç bir uygulaması, köpürebilir Al preform malzemesinin boş tüp
profil içerisinde köpürtülmesi ile elde edilen Al profil köpüklerdir. Al profil köpüklerin üretilmesi ile beraber
boş tüp profillere kıyasla daha üstün rijitlik elde edilmektedir [6-8]. Al metalik köpüklerin gözenek
morfolojisinin ve bağıl yoğunluğun, statik mekanik özeliklerin (basma, çekme dayanımı, elastik modulüs,
yorulma dayanımı gibi) üzerine etkisinin araştırılmasında pek çok çalışma yapılmaktadır [9-11].
Bu çalışmada, kapalı gözenekli Al köpük malzemeler dört farklı model kullanılarak üretilmiştir. Köpürtme
sonrası numunelerin kesit resimleri alınarak göz ile makro boyutta gözenek şekilleri ve dağılımı
incelenmiştir. Yoğunlukları belirlenen Al profil köpüklerin basma dayanımları analiz edilmiştir.

2.MALZEME METOT
Bu çalışmada, kapalı hücreli Al profil köpük üretimi için, kimyasal kompozisyonu Çizelge 1'de verilen alaşım
preform (köpürtülebilir öncü malzeme) kullanılmıştır. Profil köpüklerin üretiminde kalınlığı 1,20 mm, dış
çapı 28 mm ve 8 mm olan Al6061 profil borular kullanılmıştır. Ayrıca dış çapı 8 mm olan Al6061 dolu çubuk
malzeme kullanılmıştır. Al köpük malzemelerin üretiminde özel olarak tasarlanmış çelik (köpürtme) kalıplar
kullanılmıştır. Önceden verilen ölçülerde kesilen profil borular, ve köpürebilir preform malzemeler çelik
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kalıp içerisine yerleştirildikten sonra sürgülü fırın içerisine konulmuştur. Ön sıcaklığı 750oC olan fırın
içerisinde köpürtme işlemi yaklaşık 10 dakikada gerçekleştirilir. Daha sonrasında ise fırın içerisinden
çıkarılan Al profil köpükler çelik kalıptan ayrılarak Al profil köpükler üretilir. Dört farklı tipte Al metalik
köpük malzemeler üretilmiştir (Şekil 2). Bunlardan ilki köpürebilir preformun doğrudan çelik kalıp içerisine
koyulup köpürtme yapılan daha sonrasında köpüğün kalıptan çıkarılması ile elde edilen kapalı gözenekli Al
köpüktür (Şekil 2-a). İkincisi dışı 28 mm çapında Al6061 profil boru, merkezinde tam çapı 8 mm delik olan
Al profil köpük malzemedir (Şekil 2-b). Üçüncüsü dış çap 28 mm orta kısmında da tam çapı 8 mm
Al6061profil boru olan Al köpük malzemedir (Şekil 2-c). Dördüncüsü ise dışı Al6061 profil boru içi ise tam
çapı 8 mm olan Al6061 çubuk olan Al köpük malzemedir (Şekil 2-d). Üretilen metalik köpük malzemelerin
yoğunlukları Sartarious marka yoğunluk ölçme kitinde ölçülmüştür basma testi için numune ölçüleri dış çap
28 mm boyu 30 mm olan numuneler kesilerek hazırlanmıştır. Basma testi için Instron 3369 marka universal
çekme-basma test cihazı kullanılmıştır. Basma testi oda sıcaklığında 1mm/dakika ilerleme hızında
gerçekleştirilmiştir (Şekil 1).
Tablo 1. Preform malzeme kimyasal kompozisyonu
Malzeme
Ağırlıkça (%)

Al
97,6

Mg
1,0

Si
0,6

TiH2
0,8

Şekil 1. Basma testi yapılan numuneler ve basma test cihazı.

3. DENEYSEL BULGULAR
Üretilen Al köpük malzemelerin arayüzey kesit görünümleri (gözenek yapıları) şekil 2’de verilmiştir.
Gözenek yapılarını incelediğimizde Şekil 2-a’da yer alan Al köpüğün gözeneklerin dağılımı diğerlerine
oranla daha homojen dağıldığı tespit edilmiştir. Fakat gözenek boyutlarında farklılaşmalar olduğu
görülmüştür. Şekil 2-c ve Şekil 2-d’de yer alan gözenekler birbirine benzerken karmaşık şekilli gözenekler
oluşmuştur.
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Şekil 2. Üretilen Al köpüklerin arayüzey kesit görünümleri
Numunelerin basma test sonrası makro görüntüleri Şekil 3’te verilmiştir. Şekil 3-a’da Al köpüğün basma
anında parçalanmalar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Şekil 3-c ve Şekil 3-d’de Al köpük dışında yer alan Al
profil boruların çatladığı ve birbirinden ayrıldığı tespit edilmiştir.

Şekil 3. Basma testi yapılan Al kapalı gözenekli köpük malzemeler, (a) sadece Al köpük, (b) dışı Al profil içi
delik olan Al profil köpük, (c) içi dışı Al profil olan Al profil köpük, (d) dışı Al profil içi Al çubuk olan Al
profil köpük.
Numunelere uygulanan yük anında gözeneklerin çöktüğü ve birbiri üzerine katlandığı Şekil 4’te
gözükmektedir. Basma anında üst tarafta yer alan gözenekler basınç kuvveti ile beraber kapanarak aşağı
doğru hareket etmektedir. Gözeneklerin kapanması ile beraber numune yoğunluğu artarak yoğun malzeme
deformasyon özelliği sergilemekedir.

Şekil 4. Basma test sonrası numunelerin kesit görünümleri.
Basma dayanım grafiklerini incelediğimizde en yüksek çökme dayanımın ortası Al çubuk dolgulu ve profil
olan olan Al köpük malzemelerde birbirine yakın olduğu (15 kN) tespit edilmiştir. Sade Al köpük ile ortası
delik olan Al profil köpüğün çökme dayanımları (11 kN) birbirine yakın olmasına rağmen ortası profil ve
çubuk olan Al köpüklerden 4 kN daha düşük çıkmıştır. Al profil köpüklerin üretilmesinde dışı ve ortası Al
profil olan ve dışı profil ortası çubuk olan metalik köpük malzemelerin daha üstün basma dayanımı
sergilemiştir.
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Şekil 5. Al köpük malzemelerin basma test sonuçları
4.SONUÇLAR
Yapılan çalışmada dört farklı model de Al köpük malzemeler üretilmiştir.l6061 ve Al6061/B4C içerisine Al
köpük doldurularak Al profil köpük malzemeler üretilmiştir. Üretilen Köpük malzemelerin basma anındaki
mekanik özellikleri belirlenmiştir. Bazı önemli bulgular aşağıda maddeler halinde verilmiştir.
•

Basma dayanım grafiklerini incelediğimizde en yüksek çökme dayanımın ortası Al çubuk dolgulu
ve profil olan olan Al köpük malzemelerde birbirine yakın olduğu (15 kN) tespit edilmiştir.

•

Sade Al köpük ile ortası delik olan Al profil köpüğün çökme dayanımları (11 kN) birbirine yakın
olmasına rağmen ortası profil ve çubuk olan Al köpüklerden 4 kN daha düşük çıkmıştır.
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Abstract
This study aimed to produce Al profile foam materials by means of foaming Al foam materials in B4C
reinforced profile materials with Al matrix. In the study executed in experimental method, B4C reinforced
composite materials with Al6061 matrix and were produced in extrusion technique. In the production
process of the profiles, B4C powders (under 10 microns) were mixed into master alloyed A16061 powder
(under 100 microns) in 3 % by weight and mixed in three-dimensioned Turbula for 30 minutes. The
powder mixture was pressed in a mold under 200 MPa pressure to turn them into powder metal blocs.
The powder metal blocs thus produced were subjected to a preliminary sintering under a temperature of
550 0C for one hour. Following the sintering process, they were extruded at the same temperature (550
0C) as a result of which Al6061/B4C composites in 300 mm diameter and 200 mm length were produced.
Profiles were then produced from the composites by using wire eroding and turning lathe. For foamable
precursor is made (AlMg1Si0,6TiH20,8) materials. The foamable precursor materials were made ready
for the foaming process by using cutting tools. wire erosion method and turning lathe. After placing them
with Al6061/B4C composite profiles into a furnace, the foamable precursors were foamed under 750 0C
to produce Al6061/B4C profile foam materials. The density, pore morphology and compression
resistance of the profiles produced were investigated.
Keywords: Al profile Foam, Al6061, B4C, composite

1. GİRİŞ
Son zamanlarda aynı anda birbirinden farklı mekanik özellikleri bir arada bulunduran mühendislik
malzemelerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu mühendislik malzemeleri içerisinde yer alan metalik köpük
malzemeler savunma sanayi [1,2], havacılık endüstrisi [3], otomotiv endüstrisi [4-6], yapı sektörü [7], vb.
yerlerde geniş uygulama alanlarına sahiptirler. Metalik köpük malzemeler süngerimsi bir yapıya sahip
olduklarından sünger metal olarak da isimlendirilirler. Süngerimsi yapıyı oluşturan gözeneğin morfolojisine
bağlı olarak açık ve kapalı gözenekli olmak üzere ikiye ayrılırlar [8].
Sahip oldukları üstün mekanik özellikler (hafiflik, rijitlik, basma dayanımı, çarpma enerjisi sönümleme vb)
köpüğü oluşturan malzemelerin alaşımına, gözeneğin topolojisine (gözenek şekli, gözenek boyutu, gözenek
duvar kalınlığı vb) ve bağıl yoğunluğa göre değişmektedir [9]. Köpük malzemelerde farklı cinste metal
alaşımları kullanılırken en sık Al ve Al alaşımları tercih edilmektedir [10-12]. Köpük malzemeler ile inceduvarlı tüp malzemeleri bir araya getirerek Al köpük dolgulu profil malzemeler üretilebilirler [13]. Bu tür
malzemelerin üretiminde birbirinden farklı teknikler kullanılmaktadır [14-16]. Toz metalurjisi yöntemi ile
üretilen köpürebilir preform malzemenin tüp içerisindeki boşluğa konularak köpürtülmesi ile hybrid köpük
malzemeler elde edilebilir [17]. Ince duvarlı köpüklerin dışarı kısmında duran borular iyi bir yüzey kalitesi
oluştururken aynı zamanda mekanik özellikleride iyileştirmektedir [17].
Al matrisli kompozit (AMK) malzemelerde B4C, SİC, Al2O3, MgO vb çeşitli takviye elemanları
kullanılmaktadır [18-21]. AMK malzemelerde takviye elemanı olarak kullanılan B4C taşımış olduğu hafiflik,
yüksek elastiklik modülü, aşınma direnci, yüksek sertlik ve yüksek ısıl kararlılık gibi özelliklerinden dolayı
oldukça dikkat çekmektedir [22-24].
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Bu çalışmada, ilk olarak TM yöntemi ile Al6061/B4C kompozit boru profil malzemeler üretilmiştir. Daha
sonra köpürebilir preform malzemeler (AlMg1Si0,6TiH20,8) Al6061/B4C ve ticari Al6061 boru profil
içerisine yerleştirilerek köpürmeye hazır hale getirilmiştir. Fırına konulan numuneler köpürtme yapıldıktan
sonra fan yardımıyla soğutularak Al profil köpük malzemeler üretilmiştir. Üretilen köpük malzemelerin
köpürtme sonrası yoğunlukları, gözenek yapıları ve basma dayanımları incelenmiştir.

2.DENEYSEL METOT
Al6061 matrisli B4C takviyeli kompozit malzemelerin üretiminde ön alaşımlı, ortalama tane boyutu 100
mikron altı olan Al6061 tozları ve ortalama tane boyutu 10 mikron altı olan B4C tozları kullanılmıştır. İlk
olarak ağırlıkça karışım oranı belirlenen tozlar Precisa marka hassas terazi yardımı ile tartılarak karıştırmaya
hazır hale getirilmiştir. Plastik bir kap içerisine konulan karışım tozlar Turbola marka üç boyutlu karıştırıcı ile
30 dakika boyunca homojen olarak karıştırılmıştır. Karışım tozlar Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde bulunan 150 ton basma kapasitesine sahip özel yapım
hidrolik pres yardımıyla 200 MPa basınç altında tek yönlü sıkıştırılmıştır. Presleme işleminde soğuk presleme
işlemi için tasarlanmış çelik bir kalıp kullanılmıştır. Presleme sonrası 62 mm çapında, 70 mm uzunluğunda
silindirik toz metal (TM) blok numuneler üretilmiştir (Şekil 1-a). Daha sonra TM blok numuneler ekstrüzyon
işlemi yapılarak yoğunlaştırılmıştır. Ekstrüzyon işleminde blok numuneler fırın içerisinde 550oC sıcaklıkta 1
saat bekletildikten sonra yine aynı sıcaklıkta ekstrüzyon işlemi yapılmıştır. Ekstrüzyon işleminde tam çap 62
mm olan TM blok numuneler yoğunlaştırılarak tam çap 30 mm’ye düşürülmüştür (Şekil 1-b). Ekstrüzyon
işlemi sonrasında çapı 30 mm, boyu 150 mm olan Al/B4C kompozit malzemeler üretilmiştir. Dış çapı 28 mm
ve et kalınlığı 1.20 mm olan Al6061/B4C boru profiller üretebilmek için silindirik ekstrüzyon ürünü torna
tezgahına bağlananarak iç yüzey ve alın tornalama işlemlerine tabi tutulmuştur (Şekil 1-c). Daha sonrasında
ise tel erezyon tezgahına konulan profil boru 40 mm boyunda eşit parçalara ayrılmıştır (Şekil 1-d). Dış çapı
28 mm, et kalınlığı 1.20 mm ve boyu 40 mm olan profil borular (Ticari Al6061 ve Al6061/B4C kompozit
malzeme) köpürtme işlemi için hazır hale getirilmiştir.
Köpürebilir preform malzemeler
(AlMg1Si0,6TiH20,8) profil borular içerisine yerleştirildikten sonra özel olarak tasarlanmış sürgülü fırın
içerisinde 750 oC’de ortalama 10 dakika sürede köpürtme işlemine tabii tutulmuştur. Köpürtme sonrası
dışında ticari Al6061 ve Al6061/B4C olan iki farklı profil köpük malzemeler üretilmiştir. Üretilen profil
köpüklerin yoğunluk ölçümleri 0,1 mg hassasiyetteki Sartarious marka yoğunluk ölçme kitinde arşiment
prensibine bağlı olarak ölçülmüştür. Köpürtme sonrası oluşan gözeneklerin şekil ve boyut analizi için
numuneler tel erezyon tezgahında ortadan kesilerek makro resimler elde edilmiştir. Alınan resimler üzerinde
gözenek boyut ölçümü ve gözenek şekli (küresellik faktörü) hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar Eşitlik. 1,
Eşitlik 2, Eşitlik 3 ve Eşitlik 4’te verilen formüllere göre yapılmıştır. Bu eşitliklerde kullanılan L1 ve L2;
sırasıyla gözenek boyutunun enine ve boyuna uzunluğunu ifade etmekte, i ve n ise terimsel ifadelerdir

(1)
(2)
(3)
(4)
Basma testi için dış çapı 28 mm boyu 30 mm olan silindirik test numuneleri hazırlanmıştır. Basma testi oda
sıcaklığında Instron 3369 marka universal test cihazında 1mm/dakika ilerleme hızında gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 1. (a) Preslenen toz metal blok numune, (b) ekstrüzyon ürünü, (c) profil üretimi için tornalama işlemi,
(d) tel erezyon ile kesme, (e) Al profil köpük

3. DENEYSEL BULGULAR
Deneysel çalışmalarda %99,6 yoğunluğa sahip Al6061 matrisli %3 B4C takviyeli kompozit malzemeler TM
yöntemi ile üretilmiştir. Üretilen kompozitlerin ekstrüzyon yönünde dik olarak alınan optic mikroskop resmi
Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2-a’da B4C takviye parçacıklarının matris yapı içerisinde homojen olarak
dağıldığı tespit edilmiştir. Ekstrüzyon işleminde yüksek defermasyondan dolayı Şekil 2-b’de B4C
takviyelerinin matris yapı içerisinde tamamen çevrelediği görülmektedir.

Şekil 2. Al6061/B4C kompozitlerden alınan farklı büyütme oranlarındaki optik resimler
Al profil köpüklerin üretiminde ticari Al 6061 alaşımı ve Al6061/B4C kompozit borular kullanılmıştır.
Köpürtme işlemi 750 oC’de farklı sürelerde denenmiştir. Ortalama 10 dakikada ideal köpürtme genleşmesi
yaşanırken 10 dakikadan sonra boru profillerde ergimenin meydana geldiği, köpüklerde ise çökmelerin
meydana geldiği tespit edilmiştir. Şekil 3’de bekleme süresine bağlı olarak Al profil ve köpükte meydana
gelen şekil değişimi açıkça görülmektedir. Bekleme süresine bağlı olarak ergimelerin arttığı aynı zamanda
hücre duvarlarının çöküşünde artma olduğu gözlemlenmiştir. Bunun için ideal köpürtme süresinde numuneler
fırın içerisinden hızlıca çıkarılması gerekmektedir. Köpürtme sonrası ticari Al6061 ve Al6061/B4C profil
köpüklerin ortlama yoğunlukları sırası ile 0,75 g/cm3 ve 0,80 g/cm3 olarak hesaplanmıştır.
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Şekil 3. Farklı köpürtme sürelerinde köpürtülen Al6061 profil köpük malzemeler (a) 10 dakika, (b) 12 dakika
(c) 13 dakika (d) 15 dakika
Şekil 4-a ve Şekil 4-b’de aynı sıcaklıklarda köpürtülmüş maksimum oranda hacimsel genleşme sergileyen
köpürebilir (AlMg1Si0,6TiH20,8) malzemelerin gözenek yapıları gösterilmektedir. Şekillere bakıldığında,
gözeneklerin kısmi homojen dağılım sergilediği görülmektedir. Bununla birlikte köpürme işlemi esnasında
birkaç gözeneğin birleşmesi sonucu daha iri boyutlu gözeneklere de rastlanmaktadır. Sayısal bir değer olan
küresllik faktörü (Kf) gözeneğin şekli ile ilgili yorum yapmamıza yardımcı olur. Kf değeri 1’e ne kadar yakın
olur ise küpükteki gözeneklerin küreselliği o derecede artmaktadır. Ortalama küresellik değerine baktığımızda
sırası ile Al dolgulu Al6061 profil köpük ve Al dolgulu Al6061/B4C köpük 0,23 ve 0,17 çıkmıştır. Bu
değerler hemen hemen birbirine çok yakın olmasına rağmen 1 değerinden biraz uzaktır. Ortalama gözenek
boyutuna baktığımızda Al dolgulu Al6061 profil’de 2,1mm, Al dolgulu Al6061/B4C köpük’de 1,8 mm olarak
hesaplanmıştır.

Şekil 4. Köpürtme sonrası arayüzeyden alınan makro resimler (a) Al6061 boru içerisinde köpürtülen (b)
Al6061/B4C içerisinde köpürtülen malzemeler
Basma test yapılan numunelerin makro resimleri Şekil 5’de verilmektedir. Şekil 5-a’da Al6061 boş boru
profilin basması sonrası oluşan oluklar görülmektedir. Al6061/B4C boş profilin basma sonrası
parçalanmalara sebep olduğu görülmektedir. Bu durum B4C ilavesi ile beraber süneklikte meydana gelen
azalmadan kaynaklanmaktadır. Al6061 ve Al6061/B4C profil içerisine doldurulmuş olan köpük malzemenin
basma testi sonrası görünümü Şekil 5-c,d’de verilmiştir. ZHANG Chun-ji ve ark. köpük dolgulu Al kare
tüplerin mekanik özelliklerini ve enerji absorbe miktarlarını çalışmışlardır. Deneylerde Al-Mg alaşımı kapalı
gözenekli köpük dolgu kullanmışlardır. Köpük dolgulu kare Al profillerin enerji absorbe etme miktarları boş
tüp ve sadece köpük metale göre daha yüksek olduğunu belrlemşlerdir [25].

3784

Production of Al6061/B4C Tube Foams Filled With Al Metallic Foam, Halil Karakoç

Şekil 5. İçi boş ve köpük olan malzemelerin basma testi sonrası görünümleri (a) ticari Al6061 profil boru (b)
Al6061/B4C profil boru (c) Al6061 profil köpük (d) Al6061/B4C profil köpük
Şekil 6’da numunelere ait basma testi sonucu elde edilen kuvvet- şekildeğiştirme oranı grafikleri verilmiştir.
Grafiler incelendiğinde en düşük çökme dayanımın ticari Al6061 profilde (12 kN) olduğu gözlemlenirken en
yüksek çökme dayanımı Al6061/B4C profil köpükte (36 kN) olduğu gözlenmiştir. Basma dayanımlarındaki
bu fark B4C ilavesinin Al6061 matris fazını kuvvetlendirmesinden (yüksek rijitlik) kaynaklandığı
düşünülmektedir. Ayrıca köpük dolgulu bu profillerin boş olanlarına kıyasla daha iyi basma dayanım
sonuçları vermiştir. Köpük dolgulu Al6061 profilin çökme dayanımı 27 kN’luk yüke karşılık gelir iken
köpük dolgulu Al6061/B4C profilin çökme dayanımı 36 kN’luk yüke karşılık gelmektedir. Al6061 profiller
üzerine köpük dolgu ve %3 B4C ilavesi çökme dayanımında yaklaşık 3 kat artış sağlamıştır. Benzer bir
çalışmada Anne-Marie Harte ve ark. cam fiber/epoksi çevrelenmiş Al köpük malzemeler üretmiş ve basma
dayanımlarını incelemişlerdir. Üretmiş oldukları cam fiber/epoksi bariyer köpüklerin basma dayanımlarından
elde edilen enerji sönümleme miktarlarını geliştirmişlerdir [26]. Yine benzer bir çalışmada Wenyi Yan ve ark.
köpük dolgulu Al boruların çarpışma simülasyonunu çalışmışlardır. Deneysel verilerden elde edilen sonuçlara
göre köpük dolgulu Al profiller boş tüp olan profillere göre daha iyi enerji absorbe ettiğini belirlemişlerdir
[27].
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Şekil 6. İçi boş ve köpük olan malzemelerin basma test sonuçları a) ticari Al6061 profil boru (b) Al6061/B4C
profil boru (c) Al6061 profil köpük (d) Al6061/B4C profil köpük

4.SONUÇLAR
Yapılan çalışma ile Al6061/B4C kompozit borular üretilmiştir. Aynı zamanda Al6061 ve Al6061/B4C
içerisine Al köpük doldurularak Al profil köpük malzemeler üretilmiştir. Üretilen Köpük malzemelerin basma
anındaki mekanik özellikleri belirlenmiştir. Bazı önemli bulgular;
• Gözeneklerin küresellik değeri Al6061 boru profil içerisinde Al köpük doldurulmuş malzemelerde xxx,
Al606/B4C boru profil içerisinde köpürtülmüş numunelerde ise xxxx olduğu tespit edilmiştir.
• Ayrıca sırası ile Al6061 ve Al606/B4C boru profillerde sırası ile gözenek boyutları 2,1 ve 1,8mm
olduğu tespit edilmiştir.
• Deneysel verilerde en düşük çökme dayanımı Al6061 boru profilde (12 kN) belirlenmiştir.
• Al6061 ve Al6061/B4C boş profilleri birbiri ile kıyasladığımızda Al6061/B4C boş profil boruların
çökme dayanımı (20 kN) daha yüksek çıkmıştır.
• En yüksek basma dayanımı Al6061/B4C boru profilde köpürtülen Al köpüklerde (36kN) çıkmıştır.
• Köpük dolgulu Al6061 profilin çökme dayanımı 27 kN’luk yüke karşılık gelir iken köpük dolgulu
Al6061/B4C profilin çökme dayanımı 36 kN’luk yüke karşılık gelmektedir.
• Al6061 profiller üzerine köpük dolgu ve %3 B4C ilavesi çökme dayanımında yaklaşık 3 kat artış
sağlamıştır.
olarak bulunmuştur.
TEŞEKKÜR
Al/B4C profil boruların üretilmesinde vermis olduğu destekten dolayı Hidrolift Sanayi Makinaları Ve Takım
Tezgahları A.Ş’ye Teşekkür ederiz.
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Abstract
Incremental forming is accomplished by forming successive and local deformations on the material
surface. Incremental forming, die-free or partial die applications can be preferred for prototypes and low
volume production due to the direct usage advantage of CAD geometry compared to conventional die
production time and cost. Incremental forming methods can be applied to various materials such as sheet
metal, aluminum and titanium alloys, thermoplastics, sandwich panels. This method is also used in the
automotive, motorcycle, medical, architectural, white goods, aviation and shipbuilding industries.
Successful simulation programs such as the existing production methods have not yet been developed.
Therefore, it cannot be seen without experiment the effect of spring-back resulting from deformation.
With geometrical shapes being easy to obtain, it takes experience to obtain non-symmetrical shapes
In this study, examples of applications of incremental forming method by using metal and non-metal
materials for different sectors are given. Workings made in new areas of use can be seen after the work
done every day.
Keywords: Dieless forming, incremental forming application, metal forming
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1. GIRIŞ
Büyük ölçekli sac parça üretim yöntemleri üzerinde çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar
sonucunda optimum kalıp tasarımları, sayısal analiz yöntemleri ve üretimde yapılması gerekenler
netleştirilmiştir. Bu tür üretimler için kalıpların ve üretim hattının hazırlanması hem maliyetli olmakta hem de
devreye alınması uzun zaman almaktadır. Fakat az sayıda parça gerektiği durumlarda seri üretimdeki metotlar
yeterince rekabetçi olamamaktadır. Bu nedenle de çok sayıda üretim yöntemi geliştirilmiştir. Bizmut-kalay ve
poliüretan kalıp malzemelerinin kullanımı, dilimli sac kalıplar ve pimli kalıplar bunlardan bazılarıdır [1, 2, 3,
4]. Artımsal şekillendirme yöntemi de bu yöntemlerden birisi olarak geliştirilmiştir.
Artımsal şekillendirme yönteminde basit takımlar kullanarak parça üretimi gerçekleştirilir. Bu yöntemde
kalıp kullanılmaması ve konvansiyonel yöntemdeki ekipman ve takımlandırma maliyet ve zamanının
olmamasından dolayı sac parça şekillendirmede tercih edilen bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Artımsal şekillendirmenin, kalıplı ve kalıpsız, iki ana kategoride ve kendi içinde pozitif ve negatif
şekillendirme olmak üzere dört farklı temel kombinasyonu vardır (Şekil 1).
Yöntemin uygulanmasında standart CNC bir tezgahta veya bir robot ucunda kullanılan takım rijit
malzemeden (HSS) olabildiği gibi, su jeti kullanılarak yapılan form verme çalışmaları da mevcuttur. Ayrıca
takımın yarım küre şeklinde sabit uç ya da takım ucunda yataklanmış serbest olarak dönebilen küre gibi takım
yapıları çalışmalarda kullanılmıştır [5].
Negatif kalıpsız şekil verme, takımın sac üzerinde tek noktada teması ile gerçekleştiğinden, tek nokta kontak
ile şekillendirme olarak adlandırılır. Diğer üç yöntemde ise, sac altında kalıp ya da destek bulunduğundan
dolayı, temas iki noktada gerçekleşir ve iki nokta kontak ile şekillendirme olarak adlandırılır.

.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 1. Artımsal şekillendirme kombinasyonları. (a) Negatif kalıpsız şekillendirme (b) Pozitif kalıpsız
şekillendirme (c) Negatif kalıplı şekillendirme (d) Pozitif kalıplı şekillendirme [6]

2. UYGULAMA ALANLARI
Artımsal şekillendirme yöntemi otomotiv, havacılık, medikal, sanat çalışmaları ve dekorasyon sektöründe
yaygın kullanım alanı bulmaktadır. Yöntem bu sektörlerde prototip ve düşük adetli parça üretimlerinde,
maliyet ve zaman açısından sağladığı avantaj ile ön plana çıkmaktadır.

2.1. Otomotiv Endüstrisi Uygulamaları
Otomotiv endüstrisinde, düşük adetli ve araca özel komponent üretiminde artımsal şekillendirme yöntemi,
hem zaman hem de maliyet açısından tercih edilmektedir. Ayrıca ürün geliştirme sırasında ihtiyaç duyulan
prototip parçaların üretilmesinde de kullanılmaktadır. Fakat prototip üretiminin seri üretim öncesi parçanın
üretilmesi hakkında da bilgi birikiminin oluşmasına katkısı vardır. Artımsal şekillendirme ile parça
üretildiğinde seri üretim için bir tecrübe kazanılması mümkün değildir. Bu da bir dezavantaj olarak karşımıza
çıkmaktadır. Özellikle araç modifikasyon endüstrisinin ihtiyaç duyduğu, özel komponentlerin üretimi
artımsal şekillendirme ile yapılabilmektedir. Ayrıca artımsal şekillendirme yöntemi, büyük ebatta parçaların
kalıplarını uzun süre saklamaktan kaynaklanan yer ihtiyacınının giderilmesi konusunda avantaj
sağlamaktadır. Şekil 1’de artımsal şekillendirme yöntemi ile üretilen konsept bir aracın motor kaputu ve yan
çamurlukları verilmiştir.
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.

(a)
(b)
Şekil 2. Otomobil uygulamaları (a) yan çamurluk [7] (b) Honda S800 motor kaputu iç ve dış sacları [8-9]

Artımsal şekillendirme yöntemi sıvama tekniğinden farklı olarak asimetrik parçalarında üretimini
yapılabilmektedir. Şekil 3’de asimetrik geometriye sahip ön far reflektörü örneği görülebilir. Artımsal
şekillendirme yöntemi kullanılarak üretilen araç altı ısı kalkanı ve kamyon susturucu gövdesi de Şekil 3’de
gösterilmiştir. Mevcut durumda asimetrik parçalar için tecrübeye veya deneme yanılmaya dayalı üretim
yapılabilmektedir.

.

(a)
(b)
(c)
Şekil 3. (a) ön far reflektörü [5], (b) ısı kalkanı (c) susturucu gövdesi(kamyon) [10,11]

Verilen örneklerin dışında ulaştırma sektöründe çok sayıda uygulama ile karşılaşmak mümkündür (Şekil 4).
Otomobil üretimindeki toleransların içerisine girebilmek için özellikle simülasyon programlarının
geliştirilmesi önemlidir. Artımsal şekillendirme ile parça üretildiğinde parça konvensiyonel yöntemlerinden
daha farklı bir incelme gerçekleşmektedir. Bu nedenle özellikle derin şekillendirme bölgelerinde daha fazla
incelme görülmektedir. Bunun sebebi de şekillendirme sırasında şekillendirme bölgesi dışından malzeme
akışının olmamasıdır.

.

(a)
(b)
Şekil 4. (a) Ford logosu ve Toyota kişiselleştirilmiş kapı [12-13], (b) Shinkansen hızlı treni 1:8 modeli [8]
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2.2. Havacılık ve Uzay Sanayi Uygulamaları
Artımsal şekillendirme yöntemi, havacılık ve uzay sanayinde kullanılan mevcut proseslerin yerini alması
şeklinde değerlendirilmemelidir. Sayısal kontrollü sac şekillendirme yöntemini, üretimi tamamlayıcı ya da
özel komponent üretimlerinde kullanılmaktadır. Kullanılan teknoloji, oldukça esnek olduğundan farklı
geometri, malzeme (aluminyum, titanyum vb.) ve şartlarda uygulanabilir. Genellikle, özel üretim gerektiren,
düşük sayıda üretim adetine sahip orta ölçekli hava araçlarının komponent üretiminde kullanılmaktadır.
Araştırma ve geliştirme çalışmaları, sayısal kontrollü sac şekillendirme yönteminin titanyum gibi özel
malzemeler üzerinde uygulanması konusuna odaklanmıştır. Şekil 5’de hava kanalı Y bağlantısı, ileri takım
yolu stratejileri ile sayısal kontrollü şekillendirme yöntemi ile üretilmiştir.

Şekil 5. Y Bağlantısı [7]

2.3. Medikal Uygulamalar
Medikal sektöründe, kişiye özel protez geliştirilmesi söz konusu olduğundan, hızlı üretim veya düşük adetli
üretim yöntemleri ihtiyaçları karşılamaktadır. Kişiye özel protez üretiminde, önce ihtiyaç duyulan bölge ya da
uzuva ait kısım dijital olarak taranır. Sayısallaştırma sonucunda elde edilen form, direk olarak kullanılarak
ilgili protez üretilebilir veya elde edilen geometriden kalıp olarak faydalanılabilir.
Tarama sonucu elde edilen datadan direk olarak üretilen kafatası protezi ve titanyumdan üretilen yapay
damak Şekil 6’da gösterilmiştir. Sayısal kontrollü sac şekillendirme yöntemi, antropometrik farklılıklardan
dolayı, ortopedi ve travmatoloji alanında, düşük adetli, özel imalatlar açısından medikal sektöründe önemli
ölçüde uygulanabilirliği mevcuttur. Hızlı prototipleme ve hızlı üretim tekniklerinin artması, uygulama
alanlarının çoğalmasıyla birlikte biomedikal sistem tasarım ve üretimi de paralel olarak etkilenmektedir.

(a)

(b)
Şekil 6. Medikal uygulamalar (a) kafatası plakası [14-15] (b) yapay damak [16]

2.4. Diğer Uygulama Alanları
Artımsal şekillendirme yöntemi el aletleri ve beyaz eşya sektöründe de kendisine kullanım alanı bulmuştur.
Şekil 8 de verildiği gibi küvet, televizyon standı ve küvet uygulamaları bunlardan bazılarıdır. Her geçen gün
kişiselleştirmenin arttığı bu sektörde de artımsal şekillendirme kişiye özel üretim için tercih edilen bir yöntem
olarak karşımıza çıkacaktır. Kalıp gerektirmesi nedeni ile maliyet ve zaman avantajı bu tercihin başlıca
sebebidir.
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Şekil 7. TV standı ve küvet uygulamaları [7], lavabo [8]
Sanatsal tasarımların, fiziksel modellere dönüştürülmesi, model kalıplarının imalatı (Şekil 8), inşaat
sektöründe duvar ve tavanların kapılanılmasında (Şekil 9) kullanılmaktadır. Bu parçaların imalatında
parçalarda şekil verilen bölgelerin incelmesi ve geri esneme dolayısı ile oluşan ölçüsel sapmalar daha tolere
edilebilir olduğu için yöntem çok daha fazla kullanım alanı bulacaktır.

.

.

(a)

Şekil 8. (a)Model kalıpları [7], (b) metal kâse [17]

(b)

(a)
(b)
Şekil 9. Prototip (a) tavan yapıları [9] (b) duvar kaplamaları [18-19]

Yaygın kullanım alanlarından birisi de ısıl şekillendirme kalıbın elde edilmesi için artımsal şekillendirme ile
elde edilen parçanın kullanılmasıdır (Şekil 10).

.

(a)

(b)

(c)

(d)

Şekil 10. Isıl şekillendirme parça imalatı; (a) artımsal şekillendirme ile sac parçanın imaları (b) sac parçayı
MDF kutusu içerisine pozisyonlama (c) sac parça arka yüzeyini destek amacı ile gözenekli malzeme ile
destekleme (d) kalıpta imal edilen plastik parça [20-21]
Verilen örneklerin dışında motosiklet koltukları ve yakıt depoları, mobilya sektörü gibi oldukça geniş
kullanım alanına sahiptir ve her geçen gün yeni kullanım alanları görülmektedir.
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2.3. Kullanılan Malzemeler
Son yıllarda, birçok sebepten dolayı ürün ağırlıklarının azaltılması gerekliliği karşımıza çıkmaktadır.
Otomotiv sektörü için 2020 yılında devreye girecek egzoz gazlarındaki CO emisyonlarına getirilen
sınırlaması buna örnek olarak gösterilebilir. Bu hafifletme talebine bağlı olarak ürünlerde kullanılan
malzemelerde değişmektedir. Daha önceleri geleneksel sac malzemeler kullanılırken şimdilerde daha
dayanımlı çelikler veya alüminyum, titanyum, magnezyum gibi hafif metaller kullanılmaktadır [22-26]. Hatta
metal yerine plastikler devreye girmiştir [27]
Ürünler üzerindeki malzeme kullanımına bağlı olarak başlangıçta sadece sac malzemeler için geliştirilen
artımsal şekillendirme yöntemi yeni malzemeler için de kullanılabilir olması ya da kullanım alanını
genişletmek için geliştirilmek zorunda kalınmıştır. Örneğin artımsal şekillendirme yöntemi ile otomobil
üzerinde kullanılan bir plastik parçanın üretimi Şekil 11’de verilmiştir.

Şekil 11. Artımsal şekillendirme ile üretilmiş plastik parça [27]
Farklı sektörlerde kullanılan sandviç paneller içinde çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Şekil 12). Sandviç
paneller farklı kombinasyonlarda oluşturulabilmektedir. Artımsal şekillendirme dışı sac ara dolgu malzemesi
polimer olan sandviç panellerde daha iyi sonuçlar verdiği görülmüştür [29]. Yüksek mukavemetli çeliklerin
şekillendirilmesinde ise şekillendirilen sac genelde bölgesel olarak ısıtılarak şekil verme işlemleri
yapılmaktadır.

Şekil 12. Sandviç panel [28]

3. SONUÇ
Gittikçe artan rekabet ortam nedeni ile pazarda hem ürün çeşitliliği artmakta hem de ürün geliştirme süreleri
kısalmaktadır. Ayrıca kişiye özel üretim ihtiyacı da günden güne artmaktadır. Tüm bunlar mevcut üretim
proseslerinde iyileştirmelerin arttırılmasına ve yeni yöntemlerin geliştirilmesine neden olmaktadır. Bu
amaçlara uygun olarak geliştirilen yöntemlerden birisi de artımsal şekillendirme yöntemidir. Başlangıçta
sadece sac malzemelerin şekillendirilmesi için geliştirilen yöntem ile bugün plastik malzemeler, sandviç
malzemeler, yüksek dayanımlı çelikler, magnezyum, titanyum gibi malzemeler için de uygulanabilir
durumdadır. Farklı malzemeler için yöntemin kullanımı için olarak çalışmaların devam ettiği görülmektedir.
Artımsal şekillendirme yönteminin farklı malzemeler için kullanılabilir olması nedeni ile çok fazla kullanım
alanı vardır. Otomotiv, ulaştırma, havacılık, medikal, sanat, inşaat sektörü bunlardan bazılarıdır.
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Parçanın şekil değiştiren bölgesine çevreden malzeme akışının olmaması nedeni ile incelmesi bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. Şekil değiştiren bölgedeki malzemenin içyapısında yapılacak incelemeler ile bu
incelmenin gerçek etkisinin ortaya konulması gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Abstract
In this study, the effect of liquid nitrogen treatment on retention of Ash wood (Fraxinus angustifolia
Vahl.) after exposure to boric acid was determined. Before treating with liquid nitrogen, specimens were
conditioned to oven dry, 12 %, 28 %, and green. Conditioned specimens exposed to liquid nitrogen for 1,
4 and 10 hours. Then, all specimens were conditioned to 12% moisture content (MC) to impregnation
process. Test specimens were exposed to boron based chemicals in different time periods; short (2 min),
normal (1 hour) and long (1 week). Dipping method was used for the impregnation process. For control,
specimens were treated with chemicals without treating with liquid nitrogen. Consequently, it was found
that there is a linear relation between moisture content and retention of wood material. Since, it can be
said that differences in moisture content level affect the amount of retention. Also, it was found that liquid
nitrogen treatment has an important effect on the moisture content of wood material.
Keywords: Retention, liquid nitrogen, boron, ash wood

1. INTRODUCTION
All through history, the remarkable characteristics and abundance of source have made wood a natural
material for constructions and other structures, furniture industry, instruments, vehicles, and decration.
Today, as it is throughout history, it is preferred for almost the same reasons. [1].
When it was dried, wood undergoes little changes in dimension in the relative humidity. As humidity level of
the air increase, dimensions of wood increase slightly. Similarly, the decrease in the humidity level of the air
will cause slight shrinkage. These dimensional changes are remarkably smaller than the changes that occurs
in green condition [1].
Wood materials composed of a chemical structures. These structures are cellulose, lignin, hemicelluloses, and
little quantities of extraneous materials contained in its cell wall. The differences in the characteristics and
volume of these components and differences in cellular structure make the woods heavy or light, stiff or
flexible, hard or soft. The features of a type of wood are relatively constant within limits; for this reason,
selection of wood by species may sometimes be enough. However, in order to use wood most effectively in
engineering applications, its specific and physical properties must be taken into account. [1]. Borons have a
few great superiorities as wood protectors as well as imparting fire retardancy, giving adequate protection
against all types of wood devastating organisms, have low mammalian poisonous and low instability, they are
besides uncolored and scentless [2-5]
Boron compound can be demonstrate different effects during combustion. Borax shows the ability to reducing
spread of flame but can promote smokeless combustion or glowing. On the other hand, boric acid is not so
effective on flame spread, although it has a flame retardant property. Accordingly, these compounds are
widely used together. [6-7]. Boric acid is one of the most common boron compounds that have used lots of
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application fields in the preservation industry. [7]. Hygroscopic property of boron salts may have a reverse
effect on dimensional stableness of wood under humid service conditions and it may cause strength losses at
high temperatures at high humidity retention levels [8].
The major objective of this study was to determine the effect of liquid nitrogen on boric acid retention
amounts of ash wood.

2. MATERIAL AND METHOD
2.1. Wood Material
Ash wood (Fraxinus angustifolia Vahl.) was chosen randomly. A special emphasis was put on the selection of
wood material. Accordingly, non-deficient, proper, knotless, normally grown (without zone line, reaction
wood, decay, insect and fungi damages) wood materials were selected.

2.2. Liquid Nitrogen
Nitrogen gas composes 78% of the Earth’s atmosphere. It is a colorless, odorless and nonflammable gas. It is
used in the electrical industry, producing chemicals safely, the food packaging industries and in the drying
and preparation of refrigeration systems. Nitrogen gas is also used in at temperatures below -196 oC nitrogen
is a liquid. When liquid nitrogen comes into contact with objects at room temperature it boils rapidly from the
heat energy emitted by the objects. The technical properties of liquid nitrogen given in Table 1.
Table 1. Properties of Liquid Nitrogen
Density(kg/m³)

1.2506

Purity

99.99

Boiling point (ºC)

-195.8

Specific gravity

0.808

2.3. Boric Acid
Boric acid is a weak, monobasic Lewis acid of boron often used as an antiseptic, insecticide, flame retardant,
neutron absorber, or precursor to other chemical compounds. It has the chemical formula H 3 BO 3 , and exists
in the form of colorless crystals or a white powder that dissolves in water .

2.4. Preparation of Experimental Samples
Before treating to liquid nitrogen, specimens (2×2×2 mm) were conditioned to 4 different moisture contents
(oven dry, 12%, 28% and green). Liquid nitrogen had treated the specimens for 1 hour and 1 week. After
treating liquid nitrogen, the samples were conditioned to 12% MC at 20±2 °C and at 65±3% relative humidity
until their weights became stable in the conditional room. Impregnation processes stated at ASTM D 1413-76
[9], TS 344 [10] and TS 345 [11] was applied to the prepared test samples. For this aim, the samples were
dipped into boric acid solution at 5% concentration for three different durations: short term (2 min), normal
term (1 hour) and long term (1 week), respectively. Features of impregnations were determined before and
after the processes. All processes were carried out at 20±2 °C. The samples was dried to oven-dry MC (0%)
before and after impregnation, were calculated by using the formula;
(1)
Where R is the retention of impregnation material, G = T2−T1,
T1 is the sample weight before impregnation (g),
T2 is the sample weight after impregnation (g),
C is the concentration (%) and V is the volume of samples (cm3).
Impregnated test samples were kept at 20±2 °C and at 65±3% relative humidity until their weights became
stable. They have been used two different exposing liquid nitrogen times, four different MCs, and five
repetitions for each factor. For the control samples, five repetitions with a total of 45 samples were prepared
for the steam test. Multiple variance analysis (Table 4) was used to determine the differences among the test
groups. The Duncan tests were conducted to determine the importance of differences between the groups
(Table 3 and 4).
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3. RESULTS
The average air-dry density of ash wood samples is 0.63 g/cm3. The quantities of retention due to liquid
nitrogen time and impregnation period are shown in Table 2.
Table 2. Retention (kg/m3) amounts of ash wood
LN Time
1 hours

MC (%)
0
12
28
Green
0
12
28
Green

16 hours

Control

2 minutes
10,16
10,79
10,58
10,15
11,11
9,41
9,48
9,85
7,12

1 hour
11,35
11,65
11,25
10,71
11,26
10,73
10,89
10,95
7,73

1 week
12,46
11,95
11,40
11,89
12,81
12,01
11,87
12,49
9,83

The average lowest boric acid retention (9.41 kg/m3) was obtained in samples with 16-hours LN exposure
time, 12% MC and 2 min short-term dipping; the highest retention (12.81 kg/m3) was found in samples with
12 hours LN exposure time, 0 % MC and 1-week long-term dipping. The multiple variances analyze applied
on the data obtained from the LN time, moisture content, and impregnation time is shown in Table 3.
Table 3. The multiple variance analyze values
Source
Factor A
Factor B
Factor C
A*B
A*C
B*C
A*B*C
Factor A: LN Time

Type II Sum of
df
Mean Square
Squares
348,276
2
176,258
1,752
3
0,658
215,324
2
109,265
5,259
6
0,895
6,298
4
1,589
3,025
6
0,495
6,012
12
,420
Factor B: MC Factor C: Impregnation Time

F

Significance

11250,956
38,2654
6358,352
48,572
82,952
31,025
26,534

,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000

According to the variance analysis, the effects of LN time, moisture content, and impregnation time were
statistically significant. The interaction between these factors was also statistically significant (p≤ 0.05).
Table 4 shows thathe results of Duncan tests were conducted to determine the importance of the differences
between groups.
Table 4. The multiple variance analyze values
Factors
Control
16 hours-%12
16 hours-%28
1 hours-%28
16 hours-Green
1 hours-Green
1 hours-%0
1 hours-%12
16 hours-%0

Mean
8,23
10,72
10,75
11,08
11,10
11,13
11,32
11,46
11,52

Homogeneity Group
a
b
b
bc
bc
bc
c
c
c

The average lowest value was obtained for the control samples (8.23 kg/m3); and the average highest value
(11.52 kg/m3) was obtained from samples exposed to LN with 0% MC during 6 hours.

4. CONCLUSION AND DISCUSSION
According to test results, the retention (%) amounts were enhanced while increasing the LN time and dipping
time period. In the group of samples treated with boric acid the mean retention was bigger than in the control
group samples. For 1 hour exposure to LN, the average value of all treated with boric acid was bigger than
the control samples.
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Similarly, when homogeneity groups examined, it can be claimed that the MC values of samples enriches the
retention values of wood and it has most important effect on this values. It can be explained with in terms of
cell wall structure. When wood samples dried to oven-dry MC (0%), the bound water in the amorphous
region of wood wall is evaporated and removed. With impregnation process, these amorphous zones and cell
lumen are filled with boric acid solution. In this way, the retention amount of wood can be increased
theoretically.
In the literature, there is insufficient study about increasing the retention amount of wood. In a study
conducted using similar method, Kurt et al. was stated that the LN time, MC amount and dipping time have
important effects on retention amounts of Fir wood [12]. In this way, it can be say that the results are
consistent with the previous studies.
Based on these results, it can be recommended that LN dipping and wood drying can be applied to Ash wood
materials before impregnation process to increase retention amounts. Also, different wood types can be
examined in future studies.
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Abstract
In this study, the effects of fire retardant paints on combustion properties of tilia (Tilia grandifolia Ehrh.)
wood were investigated. For this aim; test samples were treated to fire retardant paints obtained from the
market according to suggestions of manufacturer. Combustion experiments were carried out in a
computer controlled wood material combustion device which developed in accordance with the ASTM-E
69 standarts. The values of mass reduction, temperature and gas analysis (CO, NO, O2) were obtained
during combustion process for each 30 second. Consequently, it was determined that fire retardant paints
reduced significantly mass reduction values of tilia wood. Also, more different gas values were obtained
in the combustion process of painted specimens compared with control samples.
Keywords: Fire retardant paint, combustion, tilia wood.

1. INTRODUCTION
Wood has numerous significant features from the perspective of processing, physical and mechanical
properties, aesthetic, environmental and health viewpoints. Wood keeps on assuming a noteworthy part as a
structural material in in the present high-tech society. On the world, wood material is generally utilized as a
building material. Also it is used as a main construction and decoration material [1].
In the construction area, wood is widely utilized for separating walls, house siding, trim, decks, fences, and
endless other outside and inside applications [2]. Wood material has has a few points of interest in terms of
great mechanical properties, however demonstrates a low resistance to fire [3]. Borons have a few great
superiorities as wood protectors as well as imparting fire retardancy, giving adequate protection against all
types of wood devastating organisms, have low mammalian poisonous and low instability, they are besides
uncolored and scentless [4-8].
A lot of researchers have studied about combustion features of wood materials. Uysal and Kurt investigated
combustion features of oriental spruce (Picea orientalis L.) impregnated with borons. A borax/boric acid 10%
solution was observed as the most successful fire-retardant [9]. Yapıcı et al. investigated the effects of
impregnate with boric acid, borax and Tanalith-E on combustion features of varnished oriental beech. It was
claimed that the highest mass reduction happened in test samples impregnated with boric acid and covered
with polyurethane varnish [10]. Baysal et al. have investigated the combustion features of fir wood.
According to results, impregnation with boric acid and borax mixture decreased the temperature for flame
stage, without flame stage, and glowing stage. Similarly, mass loss values were found the lowest for the
samples impregnated with a mixture of boric acid and borax [11]. The objective of study was find out the
effects of fire-retardants on the combustion features of tilia (Tilia grandifolia Ehrh.) wood samples.
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2. MATERIAL AND METHOD
2.1. Material
Tilia was chosen randomly from timber suppliers of Karabuk, Turkey. Blending process was carried out to
represent control samples for other groups. A special emphasis was put on the selection of wood material.
Accordingly, non-deficient, whole, knotless, normally grown (without zone line, reaction wood, decay, insect
or fungal infection) wood materials were selected. The oversized test samples were dried until they were
stable at 20 ± 2 °C and 65 ± 3 % relative humidity in climate room. Later on they were cut with the
dimensions of 9x19x1016 mm according to the ASTM E– 69-02 (1975) and were finished with fire retardant
paint. 15 samples were manufactured for each test sample. Totally, 30 test samples were prepared.

2.2. Method
The combustion test was carried out according to the ASTM E–69-02 [12] but some changes were made in
the stand. For this purpose, a digital balance having 0.01 g sensitiveness has been used for determination of
mass reduction of materials when they are burnt. Butane gas was used to make an ignition flame. The gas
flow is standard as the high of flame is 25 cm and the temperature must be 1,000 oC. The distance between
the bottoms of the test samples, which were hanged inside of the fire tube and the top of the gas pipe must be
adjusted to 2.54 cm. During the test, mass reduction, temperature and released gas (CO, NO, O 2 ) were
determined in every 30 seconds. The test was made under a chimney where the flow of air blown was drawn
with natural draft. At the beginning of combustion test flame source was used for 4 minutes then flame source
was taken away and it was continued for 6 minutes. The test has lasted for 10 minutes. Testo 350 M and XL
flue gas analyzers were used for measuring the concentration of the released gasses (CO, NO, O 2 ), and
temperature variation. The probe was inserted into the first hole from the top of the fire tube.

3. RESULT AND DISCUSSION
The average air-dry density of tilia samples is 0.484 g/cm3. Tilia wood samples were covered with fire
retardants paint and then combustion properties were determined. As a result of combustion experiments, the
average mass loss, temperature, O 2 , CO and NO values are shown in Table 1.
Table 1. The average values of combustion test
MT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Average Mass
Loss (%)
Control
FR*
4.33
3.37
9.30
6.67
14.6
9.18
21.71
12.02
29.06
14.92
36.78
18.54
44.21
24.00
49.80
28.77
58.97
29.74
67.00
29.96
77.49
30.76
86.95
31.20
92.12
31.71
94.34
32.77
96.05
34.44
97.35
35.01
97.95
35.13
98.33
35.23
98.55
35.50
99.06
35.62

Average
Temperatures (oC)
Control
FR
71.30
70.93
90.031
88.369
110.46
103.05
138.51
121.55
171.34
135.09
202.97
147.62
223.58
161.84
239.10
173.47
266.50
173.68
308.08
158.23
351.39
142.93
414.15
130.46
459.23
119.80
470.92
111.67
450.73
104.45
419.70
98.524
361.99
93.451
305.08
89.556
257.92
85.66
207.53
82.783

Average O 2
values (%)
Control
FR
20.42
20.21
19.88
19.92
19.22
19.85
18.64
19.82
18.13
19.59
17.76
19.40
17.83
19.23
17.83
19.14
17.84
19.39
17.34
20.01
17.42
20.42
17.87
20.74
18.47
20.77
19.06
20.89
19.54
20.96
20.11
20.98
20.38
20.98
20.50
20.98
20.59
20.98
20.70
20.98

Average CO
values (ppm)
Control
FR
46.63
80.31
82.08
115.72
101.00
126.65
108.64
139.43
141.82
174.90
270.86
217.50
433.66
257.17
496.53
275.94
482.22
276.79
413.59
277.95
248.41
229.47
224.12
167.65
200.75
88.78
171.91
41.86
154.70
26.66
144.61
17.44
129.62
13.87
87.32
10.14
53.12
7.77
44.23
6.34

Average NO
Values (ppm)
Control
FR
3.33
27.00
4.45
34.88
7.52
33.79
11.12
29.65
14.36
29.54
15.16
29.48
15.68
29.01
15.90
29.13
16.07
22.97
17.90
15.31
19.15
9.61
18.58
6.04
17.21
4.32
14.88
3.97
11.80
3.71
5.47
3.37
4.19
2.68
2.65
2.33
1.71
1.99
0.94
1.64

Fire Retardant*
According to test result (Table 1), the average mass loss value of control samples was seriously higher than
fire-retardant covered samples at the end of the combustion tests. Control samples lost 2 times more weight
compared to fire retardant- treated ones. In the light of this data, it may have claimed that the fire-retardant
paint was increased the combustion resistance and decreased mass-losses. According to table 1, the highest
average temperature value of control samples was obtained as 470.92 oC in control tilia samples during
combustion tests. This value was measured as 173.68 oC on the fire-retardant treated samples. Control
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samples release 2,7 times more heat than fire-retardant covered ones. This is because the fire-retardant paint
had reduced the combustion temperature.
According to results, the lowest O 2 level was determined on the control samples as 17,34 % during tests. This
value was measured as 19,14 % on the fire-retardant treated samples. Because the fire-retardant paint has
decreased the combustion parameters, O 2 values of treated samples were measured as the highest. These
values indicate the life-saving feature of fire retardant paints since a reduction in the amount of O 2 in the air
can have fatal consequences during fire. The highest CO value was determined on the control samples as
496.53 ppm during tests. This value was measured as 277.95 on the fire-retardant treated samples. Because
the fire-retardant paint has decreased the combustion parameters, the values of CO, which is a poisonous gas,
were measured as the highest on the control samples. The highest NO value was determined on the control
samples as 19.15 ppm during tests. This was 29.13 ppm on the fire-retardant treated samples. It was observed
that the fire-retardant paint was increased the release of NO, a poisonous gas. Consequently, samples with
applied fire-retardant paint has positive combustion properties except NO release. In former studies, they had
almost the same experimental values, fire retardants show similar effects on combustion properties of wood
material [9], [10], [13-14].
Based on these results, it can be recommended that fire-retardant paints can be applied to wood and woodbased materials to provide a protective layer to fire. This can prevent deaths and financial loses. In next
studies, different fire-retardancy materials wood types can be examined.
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Abstract
Formation of a porous, elastic crumb in terms of desired bread making is a process which depends on
gelatinization of starch granules in gluten matrix of bread dough. In other words gluten contributes to
the ability of dough to rise and maintain.
Because of this, obtaining well organized fiber composition with gluten free matrix is important. This
approach is necessary not only for celiac disease patients’ consumption but also the person who has nonceliac gluten sensitivity (NCGS) and wheat allergy condition. People who suffer from these have
encouraged food scientists; this is also the reason increasing demand for gluten free products in the
market.
In this study, we focused on provide better insight viscoelastic dough made of a gluten-free ingredients.
The linear viscoelastic region for most important rheological properties of being viscoelastic behavior;
stress relaxation and creep recovery at 10% strain and 100 Pa stress were performed respectively. For
this purpose characteristic of the dough composites involved two different polysaccharide gums konjact
glucomannan and salep were tested.
As a result stress relaxes fairly quickly in case of konjact added dough. The relaxation time is lower than
the salep added dough. Moreover konjact added gluten free dough elasticity is grater salep added. And
both have higher elasticity than control zein & corn starch dough.
Keywords: Dough, Salep, Konjact glucomannan, Zein.

1. INTRODUCTION
Wheat gluten and gluten related proteins intake can trigger an autoimmune disease, known as celiac diseases
and also NCGS who suffer from genetic susceptibility or call as permanent intolerance to gluten. Not only the
wheat proteın but also the rye and barley gluten content are blamed in this issue. Even though biochemistry of
celiac disease is complex and not clear according to scientific data approximately 1% of the global population
suffers from this disease [1]. Because it is consist of both an innate and an adaptive immune response. 1 in
141 of adolescents and adults is the ratio of celiac prevalent which is also can be define as in 0.71% of United
State population [2]. Table 1 represents the prevalence ratio of the celiac disease
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Table 1: Estimated prevalence of celiac disease (CD) [3]
Source

Ratio
of
prevalence
1 in 133

In the general population

1 in 322

In symptomatic children:

1 in 105

In symptomatic adults:
In first-degree relatives of people with CD
In second-degree relatives of people with CD
In chronic disease (such as type 1 diabetes)
In African, Hispanic and Asian-Americans:
World-wide prevalence

1 in 22
1 in 39
1 in 60
1 in 236
1 in 266

Nowadays it has been reported that celiac disease dramatically increased because of better recognition of the
disease and its associated disorders in Asia [4,5], North Africa [6], the Middle East [7,8], and South America
[9] and there ıs as consıstency wıth Table 1 .CD theoretically is a T-cell mediated immunological condition
[10]. Normally gastric, pancreatic and small intestinal brush-border enzymes digest proteins into small
peptides and amino acids on the contrary in CD patients it does not happen like this. Peptides in case of CD
are high in proline content, in consequence, are resistant to consumption. As a result of non-digestion, proline
and glutamine rich component accumulate in the small intestine and long-term complications such as
osteoporosis, cancer, and infertility [10]. Therefore, main reason of the CD is protein content of cereals.
Unlıkely in terms of cereals gluten is the main storage protein complex wheat, barley, rye and spelt. Its main
protein constituents are gliadin and glutenin. Chemical structure of gluten is shown in Figure 1. These
proteins can be classified as alcohol soluble gliadin and not soluble glutenin [11]. Additionally, general gluten
free and containing flour grain and starches are listed in Table 2. As represented in table Corn is the one of
the gluten free conponent which is mainly used in gluten free food market.

Figure 1 Simple representation of gluten adapted by internet
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Table 2: Gluten-free and gluten-containing grains, flours, and starches.[3]
Gluten-free Grains,

Gluten-containing Grains,

Flours, and Starches

Flours, and Starches

Amaranth

Barley

Arrowroot

Bulgar

Bean flours (garbanzo, fava, romano)

Cereal binding

Buckwheat

Chapatti flour (atta)

Corn

Couscous

Fava

Dinkel

Flax seed

Durum

Garbanzo beans

Einkorn

Garfavaa flour (garbanzo_fava bean)

Emmer

Hominy

Farina

Mesquite flour

Farro

Millet

Fu

Montinab flour

Gluten, gluten flour

Nut flour and nut meals

Graham flour

Oats (uncontaminated)

Kamut

Peas flour

Malt (malt extract, malt
flavoring, malt syrup, malt
vinegar)

Potato flour, potato starch

Matzoh meal

Quinoa

Oats (most commercial brands,
oat bran, oat syrup)

Rice, all forms (brown, white, sweet, wild,

Orzo Rye Seitan (aka wheat
meat)

jasmine, basmati,

Semolina

glutinous rice, rice polish, rice bran)

Spelt

Sago

Triticale

Sorghum flour

Wheat (bran, germ, starch)

Soy flour
Tapioca (manioc, cassava, yucca) Teff flour
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It is highly recommended that patients who suffer in CD should intake gluten free (GF) foods component in
their daily diet. Because the only available treatment for celiac disease (CD) is lifelong obey to GF-diet.
However, the lacks of healthy GF products trigger the patients’ difficulty in performing daily and social
activities, which negatively affect their lifestyle. As a result, the development of better quality GF food
products could greatly recover CD patients’ quality of life while at the same time providing to precaution
against further undesıred circumstances simultaneously.
Although gluten consumption is not supported in CD it is really important in bread making process. Bread is
the most important and one of the oldest wheat based processed foods and definitely provides significant
sources of protein, starch, fiber, vitamins and minerals. Gluten proteins of gliadin and glutenin are responsible
desired texture propertıes of bread. They play a key role in determining initially the unique rheological dough
properties and baking quality of wheat. Gluten is the source of dough viscoelasticity and ability to keep gas to
generate spongy texture during baking [12]. It ıs known that moisture free basis, wheat flour contains ~80%
starch, 14% proteins, 4-5% lipids, and 2% pentosans [13]. Therefore, using another starch source instead of
wheat flour gives a typical solution on this manner like corn starch. Proteins are complex polymers formed of
amino acids linked by peptide bonds Proteins (~12-14% in flour) are the main driver of viscoelastic properties
of dough affecting baking quality of bread so as protein source zein was started to used. Because it is a cheap
source on bread making process.
A large number of studies have been undertaken to establish the better bread properties with or without gluten
bread. One of the newest approaches is hydrocolloids in bread making. Hydrocolloids help the dough
formulation to immobilize water inside on it. Salep which proposed to work in this study is considered
endemic component in Kastamonu –Turkey. Turkey is the foremost and best quality Salep producer [14].
Salep which consists mainly of glucomannan (GM) component (16 ± 55%) is used abundantly in Turkey on
dairy products of ice cream and hot milk drink. Utilization of GM rich gum in food processing is not only
used for enhancement of food texture properties but also known to have great health benefits.
In thıs study it was aimed to obtain impact of salep addition into corn based starch and observe to improve
viscoelasticity of bread dough instead of gluten. Data will be compared with globally used konjact
glucomannan.

2. MATERIALS AND METHODS
Dynamic oscillation is one of the most popular and well known techniques to determine important rheological
properties in cereal doughs. Therefore, rheological analysis started in terms of measurement of flow
deformation performed with small amplitude oscilatory tests.

2.1. Materials
All dough compositions were made of corn starch and zein. Zein was obtained Sigma Aldrich. Pure food
powder corn starch was purchased from Tate and Lyle (Decatur, IL, USA). Powdered Salep was obtain as
commercially available in Kastamou-Turkey. Nature’s Way Glucomannan brand was used as source of
konjact glucomanan. Different flour composites made of hydrocolloid (5%) salep or konjact+ starch &
zein(95%) + water were studied to determine the change in rheological properties as listed in Table 3. Water
was used as plasticizer. It should be emphasized that 5% of hydrocolloid usage was over than suggested
additive amount to be ensure observe differentiation.

Table 3 Dough Composites

Protein
Starch
Hydrocolloid

Zein
Corn
Salep
KG

Control
+
+
-

Dough
KG added
+
+
%5

Salep Added
+
+
%5
-

2.2. Methods
Most important rheological measurement on viscoelastic material characterization stress relaxation and creep
recovery test were done with parallel plate which is commonly used to ensure that the strain is uniform
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throughout the sample bread dough. Moisture content of the commercialy available salep and konjact
glucomannan were measured by Mettler Toledo HE53
Each dough sample was mixed in a 50.0 g mixer from National Mfg. Co. (Lincoln, NE) as seen in Figure 2a,
for 5 minutes at room temperature. This ideal mixing time was defined according to preliminary experiments
without using any mixograph. After the mixing dough was stored and formed into the sealed -plastic film to
avoid water lose until use.

(a)

(b)
Fig2. a) Dough Mixer b) Rheometer

Approximately more or less 5g of dough sample was cut and then selected gap was achieved, the exposed
edges of the sample were coated with a thin layer of mineral oil or vaseline to prevent water evaporation.
Oscillation measurements were performed using a rheometer (AR-G2 Model from TA Instruments,
Newcastle, DE, USA) using a 40mm parallel plates geometry and 1mm gap. The temperature of the bottom
plate was controlled with a Peltier system represented by Fig 2 b.
The linear viscoelastic region for most important rheological properties of being viscoelastic behavior; stress
relaxation and creep recovery at 10% strain and 100 Pa stress were performed respectively. For this purpose,
characteristic of the dough composites involved two different polysaccharide gums konjact glucomannan and
Kastamonu originated salep were tested.
Creep recovery test were applied to all dough compositions. Two cycles of creep and recovery were
performed, in which 100 Pa of shear stress was applied on the dough sample and the strain was recorded as a
function of time. In the recovery, the shear stress was removed and the sample was allowed to recover to ıts
initial form as much as possible based on the elastic part of the deformation. The recovery percentage of
strain was calculated as indicated Eqn (1):

RS(%) =

(Final strain − Initial strain ) * 100

(1)

Initial strain

3. RESULTS AND DISCUSSION
Water is used as plasticizer and amount of the water is important to determine shelf life already. Initially
amount of the moisture content become important this manner. Moisture content were recorded as 7.46 and
7.18% for konjact and salep respectively.

3.1. Creep and Recovery Analysis
In creep tests stress was applied and hold constant , and deformation is measured as a function of time.
Without any differantial data analysis it might be concluded that konjact added dough system is more elastic
than the salep added one as seen Figure 3 . This difference is acceptable if we do compare the control dough
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system. As seen in the same fıgure both of them has great elastic properties compared to control dough
system. As a result addition of hydrocollids into gluten free dough system improves dough baking properties
which is hopefully enhance loaf volume of the bread.

Fig. 3. Creep & Recovery curves of zein+corn starch dough induced 5 % Salep ,5 %, Konjact Glucomannan and control

3.2. Stress Relaxation
Stress relaxation is a test that can give different dough behavior information. For instance, ideal elastic
materials do not immediately begin to relax while ideal viscous materials directly begin to relax. As seen
Figure 4 hydrocolloid added gluten free dough composition has viscoelastic behavior.
The deformation curve before 10 sec was the deformation due to viscous components while stress values after
120 sec might be considered due to the elastic deformation. Relaxation time of 50 sec were associated with
quality parameters and rheological properties of gluten free dough meanwhile, shorter relaxation times (1-10
sec) were related with mechanical properties of dough mixing time. It ıs known that gluten is responsible
recovery behavior after
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Fig. 4. Stress relaxation curves of zein+corn starch dough induced 5 % Salep and Konjact Glucomannan

4. CONCLUSION
We have summarized of fundamental measurements of viscoelasticity of gluten free dough system as control
and hydrocolloid added conditions using stress relaxation, creep and creep recovery tests respectively.
Researchers prefer to baking test to determine quality rather than fundamental rheological tests rheological
measurement is also valid to compare impact of investigated parameters. In this study the polysaccharide
gums addition were analyzed rheological tests methods.
After evaluation of the all rheological data we conclude that stress relaxes fairly quickly in case of konjact
added dough. The relaxation time is lower than the salep added dough. Moreover, konjact added gluten free
dough elasticity is grater salep added one. And both have higher elasticity than control zein & corn starch
dough. konjact added dough system is is more elastic than the salep added one . On the other hand both of
them has great elastic properties compared to control dough system. It is found that the recoverability of the
salep is as much as konjact added dough system so we conclude that salep can be used to modulate
mechanical properties of bread dough and is promising candidate for the development of gluten free food
processing with improve texture properties.
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Abstract
The thermoelectric effect involves the principle of the conversion of heat into electrical energy, electrical
energy into heat. A thermoelectric generator is called the conversion of heat to electric energy due to the
temperature difference between the semiconductor materials which is formed by combining P-type and ntype materials. These generators provide the conversion of thermoelectric interaction heat to electrical
energy. Thermoelectric coolers are performed opposite of these situations. In this study, the theory of
thermoelectric effects, the operating principle and conditions of thermoelectric generators and coolers
were examined.
Keywords:
Thermoelectric
thermoelectric effect

module, electric

generation, cooling, thermoelectric

generator;

1. INTRODUCTION
Semiconductor technologies are the foundation of many technologies. Also, studies on this topic are
performed widely in the world. In recent days, the importance of thermoelectric (TE) semiconductors and
related technologies is increasing due to increasing environmental and energy problems. Interest in
thermoelectric modules (TEM) which have many advantages such as being quiet, reliable, simple structure
and long life, working with DC voltage, easy temperature control, maintenance requirements is increasing
day by day [1]. TEMs can be used for both cooling-heating and electrical energy production. For this reason,
the fields of application of TEMs are rapidly spreading, especially military, space, medicine, scientific studies
[2].
The selection and design of the (TE) systems is based on the performance curves of the TM's catalog data.
The performance of the TEM can also be expressed as its heat pump capacity. For the TEM operated in the
thermoelectric generator (TEJ) mode, the temperature difference (T) between the applied TEJ surfaces can be
defined as the maximum power (P) that can be obtained from the output terminals connected to the input
parameter [3,4].

Corresponding author. Tel.: +90-348-814 26 66/1837
E-mail address: hyusufhasirci@kilis.edu.tr (H. Yusuf HASIRCI).
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The conversion of electricity to heat energy in solid and liquid materials is called thermoelectric effect
(Figure 1). The thermoelectric effect includes the effects of Seebeck, Peltier and Thomson. This effect was
first discovered by the German physicist Johann Seebeck in the 1800's.
Seebeck has established a circuit by combining two different metal plates from two ends. This circuit is
heated from one end. He noticed that a nearby magnet moved with the effect of heat. That is, an electric
current is produced by the effect of heat. The generated electric current caused an electric field to move the
magnet. The Peltier effect was discovered in 1834 by Jean Charles Athanese Peltier, and the Thomson
influence was discovered by William Thomson in 1856 and names were given to these events. The Peltier
effect is the basis of TE coolers, and the Seebeck effect is the basis of TE generators [5].

Fig.1. Thermoelectric effect

TEGs are completely environmentally friendly in electricity generation and allow efficient use of energy,
because they use waste heat as input source [6]. When compared to conventional energy conversion methods,
TEG can generate enough electricity for many applications. TEG modules are more safe because they have
not any noise or vibration. TEG modules have some disadvantages such as cost and low yield. For this
reason, they are used in very specific applications. In recent years, the most striking feature of the TEG is that
it transforms waste heat into electricity. It is reducing environmental problems due to this feature. For
instance, the waste heat is used to heat the electricity again like the BWM car manufacturers [7].
It is about the material that makes up the structure of the performance of a TEC. The performance of TE
material is expressed by the value coefficient. This expression;

It is expressed by the equation.
In this equation,
α = Seebeck coefficient of material (V/0K),
R= electrical resistance of material (ohm)
k = The thermal conductivity of the material (W / m0K)
T= Absolute temperature of TEM surfaces (0K)
The heat transfer is high but the electrical resistances of metals are low, so the ZT value is also low.
Nowadays, the value coefficient of the semiconductor material used in the TEM approach is between 0.4 and
1.3 [8].

2. THERMOELECTRIC EFFECTS
The effect of heat energy and electrical energy is defined as the conversion to each other. Seebeck effect,
Peltier effect, and Thomson effect are thermoelectric effects. In this study, Seebeck and Peltier effects were
investigated. Thermoelectric generators are solid state power sources, where the Seebeck effect is utilized
while the thermoelectric coolers are solid state heat pumps where the Peltier effect is utilized [9].
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2.1. Seebeck Effect
In 1821, Seebeck found that two conductors made of different metals had a right-proportional stress due to
the temperature difference between junction points. The TE series circuit in which the Seebeck effect is
described is shown in Figure 2.

Fig.2. Seebeck effect [10]

If there is a temperature difference at the connection points on this circuit that is created, V electrical potential
difference at the ends a and b will come into play.
The value of the voltage induced;
V 0 = α ab (T 1 – T 2 )
In this expression;
α ab = V 0 /∆T
It is defined as the Seebeck coefficient. It can be expressed as V/K as a unit or more commonly μV/K. The
value of the Seebeck coefficient depends on the structure of the semiconductor material forming the circuit.
Table 1 shows the Seebeck coefficient for some metals. Seebeck coefficients were established by reference to
platinum metal.
Table 1. Seebeck coefficients for some metals [9]
Metal

Seebeck
coefficients

Metal

(µV / K)

Seebeck
coefficients
(µV / K)

Antimony

47

Rhodium

6

Nichrome

25

Aluminum

3,5

Molybdenum

10

Carbon

3

Cadmium

7,5

Mercury

0,6

Tungsten

7,5

Platinum

0

Gold

6,5

Sodium

-2

Silver

6,5

Potassium

-9

Copper

6,5

Nickel

-15
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2.2. Peltier Effect
If a current is passed from a closed circuit composed of two different materials, the heat is absorbed or the
heat is released at the unit time. This amount of heat is directly proportional to the current [11]. Peltier effect
is the basis of thermoelectric coolers.
Q P = π.I
Q P : Amount of heat transferred per unit of time (W),
I: Direct current (A) passing through the circuit,
π: Peltier constant (V).
Since this seebeck and peltier effects are opposite to each other, it can be considered that there is a
relationship between α and π.
π=α.T
α: Seebeck coefficient (V / °K),
T: Absolute temperature (K),
As expressed by the equation, equality;
Q P = α.T
It can be expressed by equation.
Cold and hot surfaces are the natural result of heat transfer which is completely formed by Peltier effect. That
is, Peltier effect, the heat is transferred from the cold surface to the hot surface, and no heat is produced [11].
Figure 3 shows the Peltier effect.

Fig.3. The Peltier effect.

While the current flows through a p-type semiconductor with a low energy level, an n-type semiconductor
with a high energy level, the electrons leave the hot surface of the energy they receive from the cold surface.
The external electrical power provides the energy needed for the electrons to move within the system. Thus,
the electrons that move are transferring heat while moving between varying energy levels. In other words,
they carry heat. If the external electrical power is increased, the amount of heat transfers between the cold
surface and the hot surface will increase as the number of moving electrons increases. If the direction of flow
is reversed, this operation will reverse and the hot and cold surfaces will shift between themselves [12].

3. THERMOELECTRIC MODULES
Thermoelectric constructions can be examined under two headings: thermoelectric generators and coolers.
Thermoelectric generators are those that convert heat energy directly into electricity. Thermoelectric coolers
are heat pumps that transport heat from a cold region to a hot zone using electrical energy. Semiconductor
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materials are used in thermoelectric generators and coolers, and the reactivity of n and p semiconductors used
in heat transfer varies. These structures are formed by thermally parallel electrical series connection to each
other. While thermoelectric modules working as generators are designed, low voltage levels produced on
semiconductor structures are amplified by electrical series connection. In the same principle, high voltage is
applied to the inputs of the thermoelectric modules, which function as a coolant, and it is ensured that they are
operated at low currents (Figure 4).

Fig.4. Thermoelectric module components [13]
3.1. Thermoelectric generator
A thermoelectric generator is a component that produces a direct current when a temperature difference is
created between two surfaces. Figure 5 shows the thermoelectric generator. These thermoelectric elements
can be used more efficiently by increasing the number of modules used, providing clean and easy electric
power through the temperature difference everywhere. The operation of thermoelectric generators is based on
the Seebeck effect.
Seebeck effect means that the stress measured at the ends of the material is proportional to the temperature
difference when two jounces (junctions) are at different temperatures in a circuit composed of two different
materials.
The voltage measured by the Seebeck effect is
V = αΔT,
α=α 2 -α 1 ; depends on the characteristics of the materials that make up the circuit. Here are the characteristics
of the materials used α 2 and α 1 [14].

Fig. 5. The thermoelectric generator

A TEJ system basically consists of three parts;
(1) heating block, (2) cooling block, (3) TEM
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The main areas where thermoelectric modules are used are: Sensor applications, Space aviation, energy
production, recycling of waste heat of cars and factories, Refrigerator systems, CPU cooling in the computer.

3.2. Thermoelectric Cooling
Thermoelectric cooling is basically based on the Peltier effect, which is one of the most important of the
thermoelectric effects. The Peltier effect is a temperature difference created by applying a voltage between
two electrodes connected to a sample of semiconductor material. A temperature difference occurs between
the connection points of the circuit and thus occurring a warming and cooling these points.

Fig. 6. Thermoelectric cooling

Thermoelectric cooling is achieved by a direct current flow from one or more modules consisting of n and p
type semiconductor metal sheaths. A TEC module that comes from a pair of n and p semiconductors is shown
in the figure 6. P and n type thermocouples only electrically in series and thermally in parallel are connected
between the ceramics. In case of direct current from the N-type semiconductor to p-type semiconductor
cooling valve is moving towards. When the current passes from a p-type semiconductor material at a lower
energy level to a higher energy level, the cooling takes place by drawing heat from the cooling medium. The
cold drawn from the environment heat is transferred by electrons in the high temperature environment. So the
thermoelectric module acts as a heat pump.
Thermoelectric cooling is used in mobile researches such as cooling of infrared sensors, cooling of laser
diodes, portable picnic coolers, car coolers, hot / cold beds for massage or therapy, caravan coolers, ship
coolers, PC microprocessors, robotics and mobile home coolers.

4. CONCLUSION AND EVALUATION
The rapid population growth and industrialization in developing countries cause the demand for energy
increases. The energy that finds it in the daily life to use it in stages; It can be found in various forms such as
chemical, nuclear, mechanical, thermal (thermal), geothermal, hydraulic, solar, wind, electric energy and can
be transformed into each other by suitable methods.
Nowadays, renewable energy sources have great importance, so evaluation of waste heat is also important.
Thermoelectric generators are the most important technologies in the recovery of waste heat by being
converted directly into electricity.
Today, most cooling processes are mobile and large in size with coolers. The importance of thermoelectric
coolers is further enhanced by their precision, their small size, their long life and their low maintenance
requirements. Electronic devices need a good cooling system to work efficiently. In this work, the theory of
thermoelectric effects, the operating principles and conditions of thermoelectric generators and

coolers are examined.
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Abstract
Nowadays, the importance of renewable energy sources is increasing day by day. The hydrogen energy
has a significant place among the renewable energy source. Fuel cells are electrochemical devices, which
are using of hydrogen as fuel. Fuel cells have low emission, long-life and high efficiency. However, the
fuel cells, produce a low output voltage, slow response to load changes and do not accept reverse
current. Therefore, it is necessary to use a DC-DC converter structure with fuel cells. Among the DC-DC
converter structures, a boost converter is widely used. Different control techniques are used for the DCDC boost converter structure. In this paper, PI type and Fuzzy logic controller are investigated into DCDC boost converter. The performances of these two controller structures are examined for variable
output voltage cases. Fuzzy logic cotroller produces much better performance than a conventional PI
controller. Simulation studies have been done in Matlab/Simulink.
Keywords: Fuel cell, Boost converter, Fuzzy Logic Control, PI control

1. GIRIŞ
Dünyada enerji talebi hızla artmakta ve enerji üretiminde kullanılan sınırlı fosil kaynakların çevre ve insan
sağlığı üzerinde birçok zararlı etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep
her geçen gün artmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında ise yakıt pillerinin geliştirilmesi ve
ticarileştirilmesi çalışmaları hız kazanmıştır [1]. Yakıt pilleri, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren
elektrokimyasal cihazlardır. Yakıt pilleri düşük emisyon, uzun ömür ve yüksek işletme verimliliği gibi bir çok
üstün özelliğe sahiptirler. Günümüze kadar farklı tiplerde yakıt pilleri geliştirilmiştir. Yakıt pilleri arasında
ise Proton Değişim Zarlı (PEM) yakıt pilleri, düşük çalışma sıcaklığı, yüksek güç yoğunluğu, yüksek verim
ve güç taleplerine karşı daha hızlı tepki verebilme özelliklerinden dolayı tercih edilmektedir. Bu yakıt pilleri;
enerji santrallerinde, taşıtlarda, sanayide, evsel ve taşınabilir elektronik cihazlarda yaygın olarak
kullanılmaktadır. [2,3]. Yakıt pilinin çıkış gerilimi genellikle (0.7 V) küçük olmaktadır. Bu nedenle genellikle
seri yada paralel olarak bağlanarak çıkış güç kapasiteleri artırılır. Yakıt pillerinden yüksek akım çekildiğinde,
kötü bir dinamik performans gözlenir. Güç talebine yavaş tepki verir ve çıkış geriliminde düşmeler görülür
[4]. Yakıt pillerinde bu durumu önlemek için farklı tipte dönüştürücü yapıları kullanılmaktadır. Bu
dönüştürücü yapıları yükseltici, düşürücü-yükseltici, yarım ve tam köprü sıfır gerilim ve akım geçişli
dönüştürücü [5-7] olmak üzere sınıflandırılabilir. Bu yapılar arasında ise genellikle yükseltici dönüştürücü
yapısı kullanılmaktadır.
Yükseltici dönüştürücü yapısında farklı kontrol yapıları ve teknikleri kullanılmaktadır.
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dönüştürücüde kullanılan kontrol yapıları sistemin maliyetini azaltmasıyla birlikte iyi bir performans
sergilemesini sağlar. Bunlara örnek olarak PI ve bulanık mantık ile kontrol verilebilir. Bunlardan ilki olarak
bulanık mantık ile kontrol, temelde herhangi bir olay karşısında insanın düşünsel ve sezgisel davranışının
benzetimine dayanmaktadır [8]. İkincisi ise tasarımı basit ve gerçekleştirme maliyeti düşük olan PI
kontrolördür.
Bu çalışmada ilk olarak Polimer Elektrolit Membranlı Yakıt Pili (PEMYP) yapısı ve çalışması incelenmiştir.
İkinci olarak 1.2 kW PEMYP sistemi için yükseltici dönüştürücü tasarımı gerçekleştirilmiştir. Üçüncü olarak
PID ve bulanık mantık denetleyici tasarım ve benzetim çalışması gerçekleştirilmiş, son olarak ise sonuçlar
tartışılmaktadır.

2. PEM YAKIT PİLİ SİSTEMİ
Yakıt hücresi, yakıtların kimyasal tepkimesini doğrudan elektrik enerjisine çeviren ve bu süreçte yan ürün
olarak ısı enerjisi ve su üreten bir enerji dönüştürme aygıtıdır. Kimyasal reaksiyon, yakıt ve oksitleyici
beslemesi muhafaza edildiği sürece devam eder. Şekil 1’de temel olarak bir yakıt pilinin, reaksiyon girdisi ve
ürün gazlarıyla birlikte şeması gösterilmektedir [9]

Şekil 1. Yakıt pili şeması

Elektrik üretmek için
gerçekleşmektedir.

anaot,

katot

ve

elektrolit

membranda

aşağıdaki

kimyasal

reaksiyonlar

Anot reaksiyon 2H 2 → 4H+ + 4e-

(1)

Katot reaksiyon O 2 +4H+ +4e-→ 2H 2 O

(2)

Genel reaksiyon 2H 2 +O 2 → 2H 2 O+ Elektrik+Isı

(3)

Yakıt pili, yakıt ile oksijen arasında gerçekleşen indirgenme/yükseltgenme reaksiyonu oluşurken elektrik
akımı (doğru akım) ve ısı ortaya çıkmaktadır. Katotta protonlar oksijenle birleşip, kullanılan yakıtın cinsine
göre su buharı ve CO 2 üretir [10].
Bir yakıt hücresinin çıkış gerilimi, düşük değerde ve yüke bağlıdır. Tek bir PEMYP, boşta 1.23V üretirken,
tam yükte bu değer 0.7V'a kadar düşmektedir. Bu yüzden bir yakıt hücresi doğrudan yüke bağlanmaz [11].
Şekil 2'de yakıt pili yığını sistemi gösterilmiştir. Burada yakıt pili yığınının güç sistem yapısı bir DC-DC
dönüştürücü, geneleksel PWM inverter ve yükten oluşmaktadır [12].

.
Yakıt pili yığını

DC-DC
dönüştürücü

İnverter

Şekil 2. Yakıt pili yığını ile DC-DC dönüştürücü yapısı ve geneleksel PWM inverter yapısı
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3. YÜKSELTICI DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI
Yakıt pilinin çıkış gerilimi yükseltici dönüştürücü yardımıyla istenilen
gerilim seviyesine
yükseltilebilmektedir Yükseltici dönüştürücü yapısı yüksek verimliliğe sahiptir. Yakıt pili yığını 1.2 kW
gücünde, nominal çıkış gerilimi 24 V ve nominal akı ise 52 A'dir. Bu yakıt pili yığını için yükseltici
dönüştürücü tasarımı gerçekleştirilmiştir.
Yükseltici dönüştürücü yapısında çıkış gerilimi daima giriş geriliminden daha büyük olmaktadır. Şekil 3’te
bir yükseltici dönüştürücü yapısı verilmiştir. Bu yapıda kontrollü S anahtarının iletime geçmesi durumunda,
diyot ters polarlanır, çıkış devresi girişten ayrılır ve endüktansa enerji uygulanır. Yük akımı kapasitör
tarafından sağlanır ve I c akımı negatiftir. S anahtarının kesime girmesi durumunda ise yük hem girişten
hemde endüktanstan beslenir.

Şekil 3. Yükseltici dönüştürücü devre yapısı

Yükseltici dönüştürücüde çıkış gerilimi 1'deki bağıntı ile ifade edilir. Burada çıkış geriliminin daima giriş
geriliminden büyük olduğu görülmektedir.

 V 
V0 =  S 
 1− D 

(4)

İndüktans ve kapasitör değerleri ise aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır [13].

L=

Vs
DT
∆I L

(5)

C=

Iin (1 − D) 2
DT
∆VS

(6)

Tablo 1’de benzetim çalışmalarında kullanılan yükseltici dönüştürücü yapısına ilişkin tasarım parametreler
verilmiştir.
Tablo 1. Yükseltici dönüştürcü tasarım parametreleri
Parametreler
Değerler
Akım dalgalanması

%3

Gerilim dalgalanması

% 0.5

İndüktans değeri (L)

4.8 mH

Kapasitör değeri (C)

1200 μF

Anahtarlama Frekansı (F s )

20 KHz

Yük Direnci (R)

3.2 Ω
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4. PI ve BULANIK MANTIK KONTROL MODELININ OLUŞTURULMASI
Yükseltici dönüştürücü devre 1.2 kW'lık yakıt pili sistemi için hem PI hemde Bulanık Mantık Denetleyici ile
kontrol edilmiştir.
İlk olarak PI denetleyici yapısı incelenirse bu yapıda Kp oransal kazanç sabiti, Ki ise integral kazanç sabitidir.
Şekil 3'te klasik PI denetleyicili sistemin blok diyagramı verilmiştir.

Vyğn

e

u

PI

Yükseltici
dönüştürücü

Vout

Şekil 4. PI tipi denetleyici blok diyagramı

Devreye ilişkin denklem aşağıdaki gibi ifade edilir.

=
u(t) K p .e(t) + K i ∫ e(t)dt

(7)

İkinci olarak bulanık mantık denetleyici yapısı kontrol blok diyagramı Şekil 4'te gösterilmiştir.Burada iki tane
giriş seçilmiştir. Bunlardan ilki hata (e), ikincisi de hata değişimidir (Δe).Burada istenen seviye değeri (V yığın )
ile gerçek seviye (V gerçek ) değeri arasındaki fark hata (e) olarak ifade edilmiştir. Hata değişimi Δe(k) ise
mevcut hata e(k) ile önceki hata e(k-1) arasındaki farktır.

e(k)
Δe(k)

Bulanık
mantık
denetleyici

Δu(k) +

u(k)
+

Z-1

Şekil 5. Bulanık Mantık Denetleyici blok diyagramı

Blok diyagramın ilişkin ayrık zamanlı denklemler k iterasyon sayısını göstermek üzere aşağıdaki şekilde elde
edilir.

=
e(k) Vyığın (k) − Vgerçek (k)

(8)

∆e(k) = e(k) − e(k − 1)

(9)

u(k) =
∆u(k) + u(k − 1)

(10)

Bu çalışmada NB (Negatif Büyük), N (Negatif), S(Sıfır), P (Pozitif), PB (Pozitif Büyük) olmak üzere beş
dilsel değişken kullanılmıştır. Bu dilsel değişkenler 5x5’lik toplam 25 adet kural ile tanımlanmıştır.Bu kural
tablosu Tablo-2 de gösterilmiştir.
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Tablo 2. 5×5 kural tablosu

u

e(k)

NB
N
S
P
PB

NB
-2
-2
-2
-1
0

N
-2
-2
-1
0
1

Δe(k)
S
-2
-1
0
1
2

P
-1
0
1
2
2

PB
0
1
2
2
2

5. BENZETİM ÇALIŞMALARI
Yakıt pili sistemi için tasarlanan yükseltici dönüştürücü yapısı PI ve bulanık mantık denetleyici ile
Matlab/Simulink ortamında simülasyonu gerçekleştirilmiştir. İlk olarak yakıt pili sisteminin çıkış gerilimi
Şekil 6'da verilmiştir. Burada yükselticinin çıkış geriliminin artmasına karşılık yakıt pili yığının çıkış
geriliminin azalarak 22 V civarlarında çalıştığı gözlenmektedir.

Şekil 6. Yakıt pili sistemi çıkış gerilimi

Daha sonra ise farklı gerilim seviyeleri için çıkış geriliminin değişimi Şekil 7'de verilmiştir. 40 V, 60V ve
80 V seviyelerinde PI ve bulanık mantık denetleyicinin performansları görülmektedir. Son olarak ise
dönüştürücünün çıkış gücünün değişimi Şekil 8'de verilmiştir. Dönüştürücü çıkış gücü 500 W, 1125W ve
2000 W seviyelerine ulaşmaktadır.
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Şekil 7. Yükseltici dönüştürücü çıkış gerilimi

Şekil 8. Yükseltici dönüştürücü çıkış gücü
Tablo 3. PI ve BM denetleyici kullanılan durumlar için çıkış gerilimi ve gücü
Referans

40 V

60V

80 V

Çıkış

39.6

59.6

79.45

Gerilim değeri (V)

495

1110

1972

Güç (W)

40

60

80

Gerilim değeri (V)

500

1125

2000

Güç (W)

PI denetleyici

BM denetleyici
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6. SONUÇLAR
Bu çalışma yakıt pilinin çalışması incelenmiş, 1.2 kW PEMYP için yükseltici dönüştürücü tasarımı
gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan sistem PI ve BM denetleyici ile kontrol edilmiştir. Kullanılan bu iki kontrol
yapısının geçici durum performansları aynı olurken sürekli durumda BM denetleyicicnin daha iyi bir
performans sergilediği Tablo 3'te görülmektedir. Tasarımı gerçekleştirilen devre yapısına ilişkin çıkış gerilim
değişimi durumuna göre yakıt hücresinin çıkış gerilim değişimi incelenmiştir.
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Abstract
Labyrinth side weir; is a new structure recently acquired in hydraulic engineering and has about 4 times
more discharge capacity compared to conventional side weirs. Despite the fact that there are many
studies in the literature concerning the discharge coefficients and the discharge capacities of the side
weirs, there is a lack of labyrinth side weirs. As the discharge capacity is investigated in the labyrinth
side weirs, vortex formations that may negatively affect the flow on the side weir tank may occur. These
vortexes cause a decrease in the discharge capacity and an increase in the depth of scouring around the
weir in alluvial channels. Therefore, this reduces the operating life of the weir. In the present study, the
use of anti-vortex plates with different shapes and sizes was attempted to reduce the vortexes near the
weir, thereby reducing the depth of scouring. This study was carried out for the subcritical flow regime
and free overfall conditions. The effect of the use of anti-vortex on the discharge capacity and scouring at
the triangular labyrinth side weirs placed with rectangular cross-section straight channels was
investigated. In this context, a series of experiments were carried out taking into account especially flow
intensity V 1 /V c , dimensionless crest height p/B and dimensionless weir width L/B. Experiments were
conducted for clear water scouring (i.e., when the flow intensity V 1 /V c is less than 1). From this
experimental study, it has come to the conclusion that anti-vortex plates reduce the depth of scouring
around the weir. Therefore, anti-vortex structures have been found to be of great benefit both to increase
the discharge capacity and to reduce the depth of scouring.
Keywords: Triangular labyrinth side weir, discharge, anti-vortex, flow intensity, clear-water scour.

1. INTRODUCTION
Side weirs are widely used in flood protection, irrigation and land drainage systems. In combination with
sewer systems, side weirs provide the required channel discharge for removal of excessive water. Side weirs
are commonly used in both straight and meandering channels and are placed parallel to rivers and channels to
enable lateral water intake. Side weirs are also used to lower the water level in a channel and to discharge a
certain amount of water by over flowing.
Labyrinth spillways, which are used in dams, are preferred when there is a limited area for spillways, when
auxiliary spillways are required and under conditions when more flow discharge is required. Several studies
have been conducted to determine the hydraulic characteristics of these weirs. Although numerous forms of
front-intake labyrinth spillways are constructed, labyrinth side weirs are novel hydraulic structures that were
produced with the intention for use in hydraulic engineering. Thus, other side weirs (e.g., rectangular side
weir) are herein referred to as conventional side weirs.
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Emiroglu et al. (2010) tested the hydraulic characteristics of triangular labyrinth side weirs in a straight
channel and identified tangential velocity diagrams and the presence of a vortex in the labyrinth side weir
area. These data were used to produce a non-linear equation to determine the discharge coefficient [1].
Emiroglu and Kaya (2011) investigated the hydraulic characteristics and discharge capacities of trapezoidal
labyrinth side weirs using a relatively extensive experimental series compared to those typically reported in
the literature. By testing the weir opening using a wide range of tests and providing a non-linear equation that
considers all effective dimensionless parameters, they determined that trapezoidal labyrinth side weirs had
1.5–4.5-times higher discharge coefficients than conventional side weirs [2]. Borghei et al. (2012) examined
the discharge capacities of multiple-cycle triangular labyrinth side weirs [3]. Aydin and Emiroglu (2013)
scrutinized the hydraulic characteristics of triangular labyrinth side weirs with computational fluid dynamics
(CFD), producing predictions that were comparable to empirical findings [4]. Emiroglu et al. (2014)
experimentally tested the hydraulic characteristics of one and two-cycle trapezoidal labyrinth side weirs.
Using the De Marchi approach, they tested whether one or two-cycle weirs perform best and provided nonlinear reliable equations for both trapezoidal labyrinth side weirs types [5].
Daggett and Keulegan (1974) researched the effects of viscosity, surface tension, and the vortex applied
externally on the flow, on the air intake into the orifice via free vortex that was placed on the floor of a
cylindrical water tank. They have determined that the vortex applied to the flow via the wings placed around
the tank and the viscosity were effective on the air intake vortex, and surface tension had to effect within the
test interval. Furthermore, in the velocity measurements they conducted in the tank, they indicated that
tangential velocity was approximately constant throughout the depth with the exception of the boundary layer
at the tank floor, and the radial velocity varied significantly throughout the tank depth. They stated that the
radial velocity increased in the region close to the orifice right above the tank floor, thus the effect of floor
roughness could be significant [6]. Tullis (1979) stated that surface and sub-surface vortexes created issues
for the pumps, and presented certain design criteria to prevent these [7]. Hite and Mih (1994) empirically and
theoretically investigated the air intake vortex that formed at a water intake at a side wall of a rectangular
cross-section channel in a flow regime. In their study, they found the shape of the air intake vortex, its
velocity distributions in tangential, axial, and radial directions theoretically, and compared those with
empirical measurements [8]. Yildirim et al. (2000, 2007) investigated vortex formation in point well water
intake and obstacle effects of flow boundaries and intake pipe on critical submergence. They have defined the
obstacle effect as the surface area loss that occurs on a full critical spherical sink surface [9, 10].
Vortex formation is more effective in the labyrinth side weir area, especially in the larger Froude number
range. When this vortex formation is prevented or its effects are minimized, there is greater discharge and the
scour depth in the downstream is reduced.
There are several studies in literature on side weirs places on straight channels. However, labyrinth side weirs
are only recently started to be studied. The objective of the present study is to fill the gap in the literature
about the effect of anti-vortexes in these weirs on maximum scour depth. Experiments were conducted using
anti-vortex structures in different shapes under clear-water scouring conditions. Advantages of anti-vortex use
on side weir discharge were scrutinized. The aim of this study is to reduce maximum scouring depth in weir
periphery using an anti-vortex structure.

2. EXPERIMENTAL SETUP AND EXPERIMENTS
This study was conducted at the Firat University Hydraulics Laboratory using the experimental setup
depicted in Fig. 1. The experimental setup was 18.20 × 0.50 m and the side wall of the main channel was
made of glass. The slope of the main channel bottom was approximately 0.1%. The collection channel was
0.50 m wide and 0.70 m high. The main channel and collection channel were separated by a steel wall. The
section of the collection channel where the side weirs would be installed was built in a circular form with a
diameter of 1.30 m to provide free nape overflow from the labyrinth side weir (Fig. 1).
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Fig. 1. Scheme of the experimental setup

The experiments were conducted at a discharge of 20–55 L/s. The flow depth (y 1 ) was measured at the
channel axis at the upstream end of the side weir. The water depth at the main channel axis upstream of the
side weir was used as the side weir upstream water depth. Novak and Cabelka (1981) suggested a minimum
upstream water depth of 30 mm. Thus, in this study a minimum upstream water depth of 30 mm was used to
prevent surface tension affects [11].
Experiments were conducted in triangular labyrinth side weirs with a L=0.40 m length, p=0.12 m crest height
and θ=90° apex angle located in a straight channel. Experiments were conducted under streaming steady flow
and free overflow conditions. Initially labyrinth side weirs were mounted in the straight channel so that
labyrinth side weir chamber and main channel have the same elevation. Under these conditions, a series of
tests were conducted without using anti-vortex. Then, three anti-vortex structures in different shapes built
under laboratory conditions were welded in the labyrinth side weir chamber as displayed in Figs. 2(a-c) and
another series of tests were conducted.
The water depth was measured at six different points in each experiment to obtain the flow depth, the
upstream water depth and water surface profile. Eight readings for each experiment were taken.
The anti-vortex plates were produced at steel plate thicknesses of 3 mm and then painted [12]. The shapes,
locations and dimensions of the anti-vortex structures used in the experiments were presented in Figs. 2(a-c)
and Table I.
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Fig. 2. Plans for anti-vortex structures tested in experiments: Type 2 (a), Type 3 (b), Type 6 (c) (length dimensions are in mm)

Table I. Types and dimensions of the anti-vortex structures used in the experiments
Dimensions of the anti-vortex structures

Type No of the
Anti-vortex

Thickness

Width

Height

(mm)

(mm)

(mm)

Type 2

3

54

120

2(a)

Type 3

3

54

120

2(b)

Type 6

3

52, 52, 101

120

2(c)

structure

Figure No

Locations where the samples were taken to determine the bottom topography at the end of clear-water
scouring experiments are presented in Fig. 3. Measurement locations were selected to be closer to each other
in weir periphery. Bottom topography measurements were conducted with an electronic limnimeter. The
limnimeter utilized could conduct measurements to 0.01 mm precision. Bottom topography measurements
were taken after the water was completely discharged without altering the topography. 20 cm thick sand was
laid on channel bottom. For this reason, equilibrium topography elevation was accepted as 20 cm.

3829

The Effect of Anti-vortex Plates on Scouring at Labyrinth Side Weirs, M. Tunc

Fig. 3. The display of the points that bed topography measurements were taken for side weirs tested: L = 0.40 m and p = 0.12 m

3. EXPERIMANTAL RESULTS AND DISCUSSION
To observe the effect of anti-vortex structure on scour depth and bottom geometry in the present study, antivortexes were mounted in labyrinth side weirs with p = 0.12 m crest height and L = 0.40 m weir length and
clear-water scouring experiments were conducted.
Figure 4 demonstrates the change in maximum scour depth in time. Scouring tests were conducted for
different flow intensities, in other words, different “V 1 /V c ” ratios, where V 1 reflects the mean flow velocity in
the main channel and V c reflects the critical flow velocity where the particles start moving. As observed in
Figs. 4(a-d), as the flow intensity increased, maximum scour depth increased as well. Generally, the increase
in scouring depth decreased substantially after the 6th hour of the experiments. An asymptote was observed
after this moment in time. It is known that a long time period is needed to determine equilibrium scour depth.
However, since it was observed that scour depths did not change in the later stages, experiments were not
continued to save energy and equilibrium depth was accepted as 18 hours. This time is quite acceptable to
determine the maximum scour depth.
Findings of the present study were compared to the findings of the study that were conducted without using
anti-vortex structures. Figures 4(a-d) demonstrate that anti-vortex use caused the reduction of maximum
scouring depth. This was due to the reduction of vortex that occurs on labyrinth weir chamber as a result of
anti-vortex use. It could also be observed that the lowest maximum scour depth was identified in the tests
conducted with anti-vortex Type 2. The trend observed in experiment results was consistent with the time
graphs of scouring depth found in studies by [13, 14 and 15].
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Fig. 4. Variation of dimensionless equilibrium scour depth d se /p with dimensionless time t/t exp at clear-water scour for
L/B=0.80, p/B=0.24 with V 1 /V c =0.53 (a), V 1 /V c =0.61 (b), V 1 /V c =0.72 (c) and V 1 /V c =0.82 (d).

Bottom topography at the end of 1080 minutes of active overflow in straight channel is displayed in Fig. 5
and the location of the scour hole was marked. Since V 1 /V c < 1.0, sand waves could be observed on the
channel bottom. Scour hole was formed around the downstream end of the labyrinth side weir. Due to side
stream, maximum scour occurred at the exterior edge of the weir region. Scour depth increased parallel to the
side stream. This was due to the increase in the velocity of the secondary flow as a result of the side stream.
Since there were still regions in the interior side, no variations were observed in the topography.

Flow direction

Scour hole

Dune

Fig. 5. Post-experiment contour lines for the main channel and side weir region for L = 0.40 m, p = 0.12 m and V 1 /V c = 0.72
without anti-vortex

Contour lines for the bed bathymetry formed after 18 h of experiments for L/B = 0.80, p/B = 0.24, V 1 /V c = 0.72
were plotted in Figs 6(a-c). It was observed that scours and dunes were formed on the external edge of the
labyrinth side weir region. The maximum scour was measured downstream of the labyrinth side weir.
Equilibrium scour depth in elliptical form formed towards the downstream end of labyrinth side weir. Dune
formation was observed at the upstream outflow section of the side weir. At the end of this experiment, a
negligible amount of bed material was transferred from the main channel to the collection channel because
the experiment was conducted for clear-water scouring (V 1 /V c < 1.0). Dunes and scours were observed at the
upstream and downstream sides of the anti-vortex structures respectively. The maximum scour depths were
similar for all three anti-vortex structures and occurred at approximately the same locations; ~40% to 60%
further from the weir opening. Dunes formed at similar heights for Types 2 and 6 and were shorter for Type 3
(Fig. 6).
The equilibrium scour depths were ~70 - 80 mm. Dune formations of ~10 - 30 mm high were formed
upstream of the side weir. Bathymetry measurements and drawn maps cover a 1.3 m section of the channel,
including the side weir region.
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(a)

(b)

Flow direction
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(c)
Fig. 6. Post-experiment contour lines for the main channel and side weir region for L = 0.40 m, p = 0.12 m and V 1 /V c =
0.72 using Type 2 (a), Type 3 (b) and Type 6 (c) structures.

4. CONCLUSIONS
•
•
•
•

The present study investigated the effect of anti-vortex structures mounted on labyrinth side weirs on
scour depth empirically.
Clear-water scouring tests demonstrated that anti-vortex uses significantly reduced maximum scour
depth.
Scouring was also observed around the anti-vortex plates.
Maximum scour occurred at the downstream end of the labyrinth side weir.
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Investigation of the Compressive Strength of Haroğlu Calcareous
and its Usability in Concrete
E. Tugrul *

Abstract
The most important features of a concrete are homogeneity, workability, density, permeability,
deformation and compressive strength. However, since the compressive strength of the concrete affects
all other properties, it is a topic that needs to be investigated in detail. Type of the cement, aggregate
type, aggregate size distribution, compression, curing and concrete production techniques are the factors
that affect concrete quality. Since the aggregates constitute a considerable part of the total volume of the
concrete, the mineralogical and petrographic structure and physical properties and the chemical
composition of the aggregates used in concrete should be investigated in detail. These features are grain
size, grain shape and dimensions, surface shape, water absorption, strength, elasticity modulus, chemical
and mineral composition, petrographic definition and specific gravity. It is known that all these
properties of the aggregate significantly affect the performance and durability of the concrete. In the
present study, the effect of the Haroğlu calcareous aggregate extracted in the Elazığ province region on
the compressive strength of the concrete was investigated. Thus, a series of experiments were conducted
with different cubic samples, different cement contents, different water/cement ratios and different
aggregate sizes. In the present study, it was concluded that Haroğlu calcareous aggregate was suitable
for cement and its compressive strength was within the desired range based on the standards. Therefore,
it was considered that use of this aggregate in cement, which is easy to obtain in the province, would
contribute to the national economy.
Keywords: Haroğlu calcareous, Compressive strength, Concrete, Aggregate.

1. INTRODUCTION
Concrete is a building material that requires extreme care and attention at every stage from production to
application. The production of high quality and strength grade concrete, used in reinforced concrete
applications that constitute the bearing frame of a building, is vital for Turkey that has significant earthquake
risk. Thus, it is necessary to maintain standards in concrete material (aggregates, binders, additives) and
concrete construction, casting and preservation in Turkey. One of the most important properties of concrete is
compressive strength. Compressive strength that could be measured in laboratory conditions is related to
several other properties of concrete (bending, tensile and shear strength, elasticity properties, etc.) and
provides an idea about the possible behavior of the concrete against abrasive effects. The compressive
strength of the concrete is affected by several factors; both positive and negative. These factors are aggregate
type and grade, cement type and amount, water to cement ratio, concrete maintenance, use of chemical and
mineral additives, production of fresh concrete, mixing time and placement.
To produce high quality concrete, the concrete aggregates should meet the standards and have the properties
specified in TS 706 EN12620 [1]. Thus, it is very important to conduct experiments that investigate
properties such as granulometry, water absorption, specific weight and abrasion in laboratory environment for
each aggregate type in concrete production. Furthermore, for good concrete strength, the ratios for the
aggregate used should also lie within the reference curves specified in the standards.
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Granular construction material such as sand, gravel and crushed stone that are used in concrete production are
called aggregates. Aggregates could be classified as natural and artificial aggregates based on method of
production, as coarse aggregates (gravel, crushed stone, artificial stone) and fine aggregates (sand, crushed
sand, artificial sand and stone powder/filler) based on their types, sizes and uses. In general, the material that
passes through a 4 mm square mesh is called fine aggregate and the material remaining on the sieve is called
coarse aggregate. Based on strength, good aggregate should not soften under the impact of water, disperse,
form harmful compounds with the components of cement, and jeopardize the protection of the equipment
against corrosion. Aggregate, which occupies the highest volume among the materials that form concrete,
obviously has a strategic significance in the construction industry, because natural resources are increasingly
depleted and it is becoming difficult to find samples that conform to standards.
There are several stone quarries in Turkey that produce concrete aggregates. Unfortunately, some of these
quarries do not produce aggregate that are in compliance with the standards, and some even cause irreparable
damage in the environment with irresponsible and technologically-impaired production methods. As a result,
several concrete producers prefer to produce the required aggregates directly, since they cannot procure
quality aggregate compliant to the standards from the relevant quarries under adequate conditions. Initially,
the petrographic properties (texture, mineral composition, grain size, etc.) of the aggregate that would be used
in concrete are determined. Then, the chemical properties are examined and the oxide content, chloride and
sulfate rates, alkali reduction and dissolved silica content are determined. Furthermore, physical properties
such as granulometry, specific weight, water absorption, organic matter, abrasion, grain shape, freeze
resistance and compressive strength are also investigated. To obtain the desired strength based on the field of
use of the concrete, it should be decided whether the physical, chemical and mechanical properties of the
aggregate type are adequate [2].
Zhou et al. (1995) investigated the effect of aggregate type on the compressive strength of high performance
concrete mixes they produced with six different aggregate types. It was determined that the 28 day
compressive strength of the concrete with weak aggregate decreased by about 9% [3]. Demirboga et al.
(2001) investigated the compressive strength of concrete that included expanded perlite aggregate (EPA) and
pumice aggregate (PA) mix. Furthermore, lightweight aggregate concrete (LWAC) were obtained with
substitution of cement with silica fume (SF) and fly ash (FA) at certain ratios (10%, 20% and 30%) and the
compressive strength of these samples was investigated. When 20, 40 and 60% EPA was used instead of PA
in the concrete mixes, the compressive strength of the 7 day samples increased by 52%, 85% and 55%
respectively, while the compressive strength of the 28 day samples increased by 80%, 84% and 108%
respectively. In general, with the use of FA to replace PC, the compressive strength of 7 and 28 day samples
decreased. The 7 day compressive strength of the samples decreased as the perlite ratio in the mixes
increased. As curing time increased, the decline in the compressive strength due to SF and FA decreased
significantly [4]. Wu et al. (2001) investigated the effect of quartzite, granite, limestone and marble
aggregates on the compressive strength, tensile strength, fracture energy and modulus of elasticity of
concrete. Study findings demonstrated that for a particular water to cement ratio (w/c), the strength, hardness
and fracture energy of the concrete, especially in high-strength concrete, were dependent on the aggregate
type. Thus, it is possible to produce high-strength concrete with low brittleness by selecting high-strength
aggregate with low brittleness [5]. Beshr et al. (2003) investigated the compressive strength and splitting
tensile strength of four aggregate types (calcareous limestone, dolomitic limestone, quarzitic limestone and
steel slag). The highest compressive strength was observed in the concrete sample produced with steel slag,
while the lowest compressive strength was observed in the concrete sample produced with calcareous
limestone [6]. Poon et al. (2004) produced concrete samples with recycled normal-strength concrete (NC),
recycled high performance concrete (HPC) and natural aggregate (NA). The effect of these aggregates
(recycled and natural) on the microstructure and compressive strength of the concrete samples was
investigated. Study findings demonstrated that the compressive strength of the concrete sample that was
produced with natural aggregate was higher than the compressive strength of the concrete sample produced
with recycled aggregate [7]. Meddah et al. (2010) investigated the effect of content and particle size
distribution of coarse aggregate on the compressive strength of concrete [8].
Due to its geological structure, Turkey has plenty of natural aggregate quarries with different characteristics
and in huge quantities. The physical and mechanical properties of these aggregate need to be investigated to
determine the workability of these aggregates in concrete production to achieve national economic benefits.
Because, most of these aggregates may be adequate to produce high quality and high performance concrete.
The objective of the present study was to demonstrate the usability of natural aggregates, which are easily
obtainable in the nature, in concrete after necessary tests are conducted in the laboratory based on the
established standards. In the present study, compressive strength of concrete samples produced with Haroğlu
calcareous aggregate for different cubic samples (100×100×100 mm and 150×150×150 mm), different
cement doses (300, 350 and 400 kg/m3), different water to cement ratios (0.60, 0.61 and 0.63) and different
aggregate sizes (fine, medium and coarse) in a series of experiments. Studies in the literature mostly focused
on the investigation of the effect of aggregate on the abrasion resistance of concrete, and there is a need for
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investigation of the effect of aggregate type on the compressive strength of concrete. It was also considered
that the present study is unique in the sense that it examined an aggregate type indigenous to a particular
region.

2. FACTORS THAT AFFECT CONCRETE PROPERTIES
The most significant factors that affect the properties of the concrete are the elements that are the compounds
of the concrete and their rate of use in the concrete. Furthermore, the processes such as mixing, transportation
and deployment that are conducted during concrete sample production are also among the factors that have an
impact on concrete properties. In this section, the factors that affect concrete properties are presented in
detail:

2.1. The Effect of Cement
The cement type should be selected based on the nature of the building and the type of service it should
provide. The mineralogical structure of the cement has a significant impact on the composition of the
concrete. The composition of Portland cement contains high rates of C 3 S, C 2 S, C 3 A and C 4 AF. In cement,
C 2 S significantly improves the strength by raising the hydration temperature. The cement paste in the
concrete should be sufficient to fill the voids between aggregate granules. Furthermore, in the production of
concrete, the cement content is required to be minimum.

2.2. The Effect of Aggregate
Aggregate constitute 70% of the concrete on average. The most important factor that affect the mechanical
properties of concrete is cement-aggregate adherence. Maximum adherence increases concrete strength, while
limiting plastic behavior. To obtain good adherence, the aggregate strength and the granulometry must be at
the desired level. Aggregates that retard hardening and prevent the composition of the concrete, create voids
and corrode the concrete equipment should not be used. The aggregate granulometry should be adjusted to
prevent the formation of gaps in the concrete.

2.3. The Effect of Water
The binding property of cement paste should be at the desired level in concrete. This is achieved by the
formation of C-S-H gels that result from chemical reactions between the calcium silicate compounds in the
cement and water. Therefore, to produce high quality concrete, the water used in the concrete should not
contain extraneous matter. Otherwise, the formation of hydration products and the hardening time can be
affected. It is of great importance that the cement paste is formed with the adequate amount of water with
certain properties for it to cover the surface of the small sized aggregate granules to ensure the binding
between the granules. It is known that if the pH value of the mix and the maturing water is less than 7, it is
acidic and if it is larger than 7, then it is basic. The pH value of the water is effective on the hardening period
of the concrete.

2.4. Water/Cement Ratio
Especially in concrete that is exposed to climate variations, the water/cement ratio needs to be well adjusted
to obtain adequate compressive strength. The smaller the ratio of water to cement, the harder the consistency
of the cement paste. The concrete obtained with viscous concrete paste has better compressive strength,
resistance to exogenous factors and volume stability. Water/cement ratio is selected based on various climatic
conditions, the application area of the concrete and the required compressive strength. The selected
water/cement ratio varies based on the property of the concrete. The water/cement ratio is reduced if the
ambient conditions where the cement would be cast and service are exposed to significant exogenous climatic
conditions. To increase the freeze-thaw resistance of concrete, a low water/cement ratio should be selected
and an air-dragging chemical additive should be used. The water/cement ratio has an inverse correlation with
the strength in concrete. As the water/cement ratio used in the mix decreases, the strength of the concrete
increases and the number of capillary gaps decreases.
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3. EXPERIMENTAL PROGRAM
3.1. Materials
In the current empirical study, Haroğlu calcareous type aggregate procured from Elazığ province was used
(Figure 1).

Fig. 1. Haroğlu calcareous used in the present empirical study

Saturated surface specific dry weight and water absorption rates for Haroğlu calcareous aggregate are
presented in Table 1 and sieve analysis results are shown in Figure 2. It observed that the amount of
aggregate that passed through the sieve with the highest grain diameter (31.5 mm) was 100% based on the
Figure 2 It was stated in TS802 standard that the granulometry curves of the aggregates must remain between
the standard curves of A32-B32 to obtain maximum compactness. Accordingly, it was observed that the
Haroğlu calcareous aggregate used in the present study was adequate.

Table 1. Physical properties of Haroğlu calcareous.
Saturated surface specific dry weight
(

)
2.66

(

)
2.69

)

(
2.64

Water absorption rates
)

(
0.9
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Fig. 2. Granulometry of the aggregates prepared according to TS 802

CEM I 42.5 N Portland cement was used in the present study. The specific weight of the said cement is 3
g/cm3 and the Blaine specific surface area is 3490 cm2/g. The chemical properties of this cement type are
presented in Table 2.

Table 2. Chemical properties of the cement used in the present study.
Chemical compound

Mass percent (%)

CaO

62.9

SiO 2

21.1

Al 2 O 3

5.6

Fe 2 O 3

3.2

Loss of ignition

3.5

Insoluble matter

0.6

Cl¯

0.0044

3.2. Obtaining the Cast Concrete Sample
Three different cement doses (300, 350, 400 kg/m3) were used to cast 3 different samples with each dose and
2 cubic samples all with Haroğlu calcareous aggregate, and a series of concrete samples were produced.
Saturated surface dry weight of the said agglomerate were used in the mix. Haroğlu calcareous aggregate,
cement and water content of the concrete mixt are presented in Table 3.

Table 3. The content of the concrete mixes obtained in the present study.
Coarse aggregate

Medium aggregate

Fine aggregate

Cement

Water

(kg/m3)

(kg/m3)

(kg/m3)

(kg/m3)

(kg/m3)

568

471

833

300

189

534

443

782

350

215

500

414

732

400

241

A vertical axis mixer was used to obtain the concrete samples with mix ratios presented in Table 3 (Figure 3).
The rate of rotation of this on its axis was 1.5 rpm on average. The concrete mixtures thus obtained were
ready for the compressive strength tests that would be conducted.
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Fig. 3. The cement mixer

3.3. Compressive Strength Test
The samples were stored in a curing bath for 28 days under a mean temperature of about 24°C. Compressive
strength tests were conducted on the cube samples in accordance with TS EN 12390-3. The concrete samples
were broken at a constant load rate using a compressive strength apparatus (Figure 4). The compressive
strength was calculated by dividing the applied load by the surface area.

Fig. 4. Compressive strength test apparatus

4. EXPERIMENTAL FINDINGS AND DISCUSSION
In this section of the study, the SEM analysis results for Haroğlu calcareous aggregate and compressive
strength test results for concrete samples are presented. In the current study, EDX micro-analyzer was used to
investigate the microstructure of the aggregate and scanning electron microscopy (SEM) test was conducted.
The magnifications of the SEM images were determined as 5000X (Figure 5). Figure 5 demonstrates that the
elementary structure included regular micro-pores and the pore cavities were not significantly open and the
micro-fractures were very thin even at this magnification (×5000). SEM observations demonstrated that the
aggregate-cement interface area mainly included dense hydrates.
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Fig. 5. Haroglu calcareous SEM micro-graphs and EDX patterns

Figure 6 demonstrates the mean compressive strength values (f c ) for 100×100×100 mm3 and 150×150×150
mm3 samples with the Haroğlu calcareous aggregate for 300, 350 and 400 kg/m3 cement doses. Examination
of the Figure 6 would show that the compressive strength increased with the cement dose. It was observed
that while the increase in compressive strength was higher as the cement dose increased from 300 kg/m3 to
350 kg/m3, the compressive strength increased less as the cement dose increased from 350 kg/m3 to 400
kg/m3. For the maximum cement dose used, the compressive strength value reached the asymptote.
Furthermore, while the cement dose increased from 300 kg/m3 to 400 kg/m3, an average increase of
approximately 8% was observed in the experiments made for the 100×100×100 mm3 sample, and the same
increase was 23% for the 150×150×150 mm3 samples on average. Thus, with increasing sample size, it was
observed that the increase in the compressive strength was greater. However, for the small sample,
compressive strength was generally higher. It was determined that the compressive strength values
determined for concrete samples with Haroğlu calcareous were suitable for use in concrete when the studies
in the literature were considered. Thus, in terms of durability, it was concluded that the use of Haroğlu
calcareous aggregate in concrete was adequate for both to improve the life of the concrete and its quality.

Compressive strength (MPa)

40
38
36
34
32

100×100×100 mm3
150×150×150 mm3

30
300

350

400

Cement dosage (kg/m3)

Fig. 6. Variations in compressive strength based on cement dosage for 100×100×100 mm3 and 150×150×150 mm3 concrete
samples
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5. CONCLUSIONS
The findings obtained in the present study, where Haroğlu calcareous aggregate, which is very easy to
procure in Elazığ province, was investigated based on its usability in concrete and its effects on the
compressive strength of concrete with an emphasis on the economy, are presented below:
• Since Turkey is under a considerable earthquake risk, it is necessary to produce the concrete, which
improves the bearing property of the buildings, in accordance with the related standards. Thus, the aggregates
that constitute a large part of the concrete volume should also conform to the standards and possess the
properties specified in TS 706 EN12620. Furthermore, for good concrete strength, the utilized aggregate rates
should also be between the reference curves specified in the standards.
• Since the natural aggregate resources are increasingly depleted and it is becoming difficult to find samples
that meet the standards, aggregates have a strategic significance in the construction industry. Since Turkey
has quarries that produce natural aggregate with different properties and in large volumes, it is necessary to
investigate the usability of these aggregate in the production of concrete to benefit the national economy.
• Since the compressive strength is the most significant characteristic property of the cement and related to
several other properties of the cement such as bending, tensile and shear strength and elasticity modulus, it is
very important in providing an idea about the mechanical properties of the concrete under laboratory
conditions.
• It is considered that the present study has a high added value since it investigated the effect of a specific
aggregate that is indigenous to a particular region on the compressive strength.
• SEM analysis conducted in the present study demonstrated that the elementary structure of the Haroğlu
calcareous aggregate contained regular micro-pores, the pore cavities were not very open and had microfractures that were not very thick.
• Compressive strength tests demonstrated that as the cement dose increased, the compressive strength
increased as well. As the cement dose increased from 300 kg/m3 to 350 kg/m3, the increase in compressive
strength was higher (especially for the 150×150×150 mm3 sample) and as the cement dose increased from
350 kg/m3 to 400 kg/m3, the increase in compressive strength was less noticeable.
• It was observed that the compressive strength was higher in the smaller sample in all doses and as the
sample size increased, the rate of increase in compressive strength increased with the dose.
The most important result obtained in the present study and as a result of conducted tests was the fact that
Haroğlu calcareous aggregate produced from the Elazığ province was adequate for use in concrete based on
the durability, quality and longevity of the concrete. Furthermore, it was considered that use of this aggregate
type, which is accessible and easy to obtain and accessible in the region, in concrete would contribute to the
national economy.

REFERENCES
[1] TS 706, 1980. Beton agregaları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara (in Turkish).
[2] Ünal, O., Uygunoğlu, T., Coşkun, U., Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi, Yapı
Teknolojileri Elektronik Dergisi 1, 13-20, 2005 (in Turkish).
[3] Zhou, F. P., Lydon, F. D., Barr, B. I. G., Effect of coarse aggregate on elastic modulus and compressive strength of high
performance concrete, Cement and Concrete Research 25(1), 177-186, 1995.
[4] Demirboğa, R., Örüng, İ., Gül, R., Effects of expanded perlite aggregate and mineral admixtures on the compressive
strength of low-density concretes, Cement and Concrete Research 31(11), 1627-1632, 2001.
[5] Wu, K. R., Chen, B., Yao, W., Zhang, D., Effect of coarse aggregate type on mechanical properties of highperformance concrete, Cement and Concrete Research 31(10), 1421-1425, 2001.
[6] Beshr, H., Almusallam, A. A., Maslehuddin, M., Effect of coarse aggregate quality on the mechanical properties of high
strength concrete, Construction and Building Materials 17(2), 97-103, 2003.
[7] Poon, C. S., Shui, Z. H., Lam, L., Effect of microstructure of ITZ on compressive strength of concrete prepared with
recycled aggregates, Construction and Building Materials 18(6), 461-468, 2004.
[8] Meddah, M. S., Zitouni, S., Belâabes, S., Effect of content and particle size distribution of coarse aggregate on the
compressive strength of concrete, Construction and Building Materials 24(4), 505-512, 2010.

3841

Mesh Insensitive Structural Stress Method for Fatigue Analysis of
Welded Joints Using the Finite Element Method
O. Mulkoglu1,*, A.R. Seyedi2, M.A. Guler3, B. Yildirim2
1

Department of Mechanical Engineering, Ankara Yildirim Beyazit University, Ankara,TURKEY
2
Department of Mechanical Engineering, Hacettepe University, Ankara,TURKEY
3
Department of Mechanical Engineering, TOBB University of Economics and Technology,
Ankara,TURKEY

Abstract
It is critical to determine initiation and early propagation of cracks for welded structures under fatigue
loading. This is recognized by the local stress concentration at welded joints because of their domination
to fatigue behavior of welded structures. Adopting the finite element (FE) method for determining the
stresses for fatigue life calculations is well known approach. However, the result from FE analysis is
highly sensitive to modelling techniques. The resulting stresses may differ depending on the size, type and
integration order of elements. To overcome this dependency, Battelle has developed a mesh insensitive
Structural Stress (SS) Method.
The method is based on the calculation of the stresses using the balanced nodal forces and moments at
the weld toe location from the FE solutions. The resulting stresses will be regardless of size, type and
integration order of elements. In this work, the essence of the SS method is studied. An existing problem
of mesh sensitivity is considered to illustrate the application of the approach. The main purpose of this
study is to perform SS method to this problem and to get mesh size independent results of stresses.
Keywords: Fatigue Life of Welded Structures, Structural Stress Method.

1. INTRODUCTION
Welding is the most common joining technique for metallic structures owing to its applicability to many
geometric configurations. Fatigue cracking is the principal failure mode in welds. Therefore, it is critical to
determine early propagation of cracks under fatigue loadings. Local stress concentration at welded joints
dominate the fatigue behavior of welded structures. This stress concentration can be estimated through finite
element (FE) method. However, the result from FE analysis is highly sensitive to modelling techniques. The
resulting stresses may differ depending on the size, type and integration order of elements. To overcome this
dependency, Battelle [1] has developed a mesh insensitive Structural Stress (SS) Method. In this work, after a
brief review of some fatigue assessment methods, the essence of the SS method is studied with an existing
problem of mesh sensitivity. The main purpose of this study is to perform SS method to this problem and to
get mesh size independent results of stresses.
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2. FATIGUE ASSESSMENT METHODS OF WELDED JOINTS
A variety of fatigue assessment methods have been provided to estimate the fatigue life of welded joints
under fatigue loading. The nominal stress approach is the simplest and most commonly applied method.
Overall elastic behavior is assumed in this method. Nominal stresses are calculated in the sectional area under
consideration and the local stress raising effects of the welds are disregarded. On the other hand, the stress
raising effects of the geometrical configurations such as large cutouts are included [2]. When the geometry of
the structure is complex, this method is not applicable [3].
The hot-spot stress approach has been developed to provide fatigue strength of welded structures where the
nominal stress method is hard to apply because of geometrical complexities. The basis of the hot-spot stress
approach is to base the fatigue assessment on the stress at the critical reference points that are called “hot
spot” points defined by Niemi and Fricke [4, 5]. The use of the hot-spot stress method for the fatigue
assessment of welded complex structures has become very prevalent with the increasing use of the finite
element (FE) method. However, as the hot-spot stresses are often calculated in an area of high strain
gradients, the result of FE analysis is highly mesh sensitive. The resulting stresses may differ depending on
the size, type and integration order of elements.
Alternatively, the effective notch stress approach proposed by Radaj [6] has been used in fatigue assessments.
The fatigue strength of welded joints is highly subjected to notch properties. Notches give higher stress
concentrations which results with lower fatigue life. This method is mainly relied on the computed highest
elastic stress at the critical points such as crack initiation points and weld toes. When using the effective notch
stress method, meshed model with sufficient accuracy that can be obtained generally by 3D solid elements is
required to capture the maximum stress at the point of stress concentration. All of these approaches can be
seen in a stress distribution diagram shown in Fig. 1.

Fig. 1. Stress distribution for some fatigue assessment methods

3. STRUCTURAL STRESS METHOD
The Structural Stress Method is presented by Dong [7]. This approach is consistent with elementary structural
mechanics theory. The method is based on the calculation of the stresses using the balanced nodal forces and
moments at the weld toe location from the FE solutions. The resulting stresses will be regardless of size, type
and integration order of elements.
The structural stresses are calculated in terms of membrane and bending components. First of all, a local
coordinate system has to be defined, which is appropriate for calculating the structural stresses with respect to
weld. According to this coordinate system nodal forces and moments are substituted in to:

6(m + δ f )
σ = σ +σ = fx +
y
z
s
m
b
2
'

t

'

'

(1)

t
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where

σs

is the structural stress,

thickness of the element, m

f

x

'

y'

σm

is the membrane component,

σb

is the bending component, t is the

is the nodal moment with respect to defined local coordinate axis of y ' and

and f ' are the nodal forces with respect to defined local coordinate in x ' and z' direction, respectively.
z

This parameters can be seen in Fig. 2.

Fig. 2. Illustration of the structural stress method for an element [7].

4. PROBLEM DESCRIPTION
It is usual to use stiffeners in body of machines to reinforce structures in industry. For this reason benchmark
geometry is chosen as shown in Fig. 3. In geometry, 200×200×600 mm square base profile are connected to
600×200 mm plate and for better strength 160×200 stiffener is welded as shown in Fig. 3. The thickness for
all parts are 5 mm.

Fig. 3. Benchmark geometry detail
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Then this geometry is meshed with four different mesh sizes. Models with different mesh sizes (10, 5 , 2.5
and 1.25 mm) are shown in Fig. 4. Considering the accuracy of the results, it is vital to use quad elements at
the weld toes for all models. Shell 181 element type from ANSYS element library is used for shell elements.
Number of the nodes and elements for overall finite element models of four different models is depicted in
Table 1. Models are made from Structural Steel and the parameters for the material model are listed in Table
2.

a- 10 mm

b- 5 mm

c- 2.5 mm

d- 1.25 mm

Fig. 4. Models with different mesh sizes

Table I. Finite element models detail.
Number of
Nodes

Number of
Elements

Mesh size (mm)

Element type

10

Linear Quad & Tria

6283

6280

5

Linear Quad & Tria

25243

25232

2.5

Linear Quad & Tria

100815

100797

1.25

Linear Quad & Tria

402485

402458

Table II. Material properties.
Value

Units

Density
Young’s Modulus

7850
200000

kg/m3
MPa

Poisson’s Ratio

0.3

-

Yield Strength

250

MPa

Ultimate Strength

460

MPa

Properties
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5. RESULTS AND DISCUSSION
The finite element analysis of this study is conducted using ANSYS Mechanical V.18. The loading and
boundary conditions are defined as shown in Fig. 5. The model is fixed from the end of 200×200 square base
profile and 5000 N force are applied to 200×600 plate in –y direction.

Fig. 5. Loading and boundary condition of model

Under these conditions, problems are solved with finite element solver. Fig. 6 shows the von Mises stress
results of the models. Elements with the highest v.Mises stresses are pointed with an arrow.

b- 5 mm

a- 10 mm

c- 2.5 mm

d- 1.25 mm

Fig. 6. FE Stress (von Mises) results
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Mechanical APDL Module of ANSYS V.18 is used for reading the nodal forces and the nodal moments.
Using Eq. (1), Structural Stresses are calculated for each model separately. The results are depicted in Table
3. Variation in the Structural Stresses with different element sizes is 0.88% whereas von Mises stresses at the
critical points with same mesh sizes have quite large range of stress. Besides, it can be seen from the table
that with decreasing the element size –improving the mesh quality- von Mises stresses are increasing
considerably. On the other hand, SS results are nearly same at higher stress values from the von Mises
stresses.
Table III. Results
Element size

Stress von misses
(Mpa)

Variation
(%)*

Structural Stress
(Mpa)

Variation (%)*

10
5
2.5
1.25

107.14
129.30
135.72
139.35

-16.22
1.11
6.13
8.96

151.39
151.36
150.50
152.73

-0.0726
-0.0924
-0.6600
0.8118

Average Stress(Mpa)

127.88

25.19 **

151.5

0.8844 **

* Variation(%) =[( Stress - Average Stress) / Average Stress] ×100
** Total Variation = Max Va. – Min Va.

6. CONCLUSION
This study considers an existing problem of mesh sensitivity to illustrate the application of the Structural
Stress approach. A workbench geometry is meshed with four different element sizes and finite element
analysis of these models were successfully conducted. Based on the results obtained in this study, it is proved
that SS method is mesh insensitive and it can be used for an alternative fatigue assessment method.
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Abstract
Additive manufacturing is an emerging technique being used in various industries including aerospace and
biomedical, in particular custom made components. However, one of the issue with this technique is rough
surface of additively manufactured components. Thus, machining particularly finish machining is still
needed to improve additively manufactured components’ surface quality and performance. This study
focuses on finish machining process of additively manufactured 316L stainless steel parts. Finish
machining test were carried out under dry and minimum quantity lubrication (MQL) conditions with varied
cutting speed. Cutting forces, microhardness, surface roughness and chip forms were measured outputs
from this study. This study shows that finish machining process leads to occurring strain hardening on the
surface and subsurface of machined parts, and consequently hardness on the surface and subsurface
increases. Besides, machining process improves surface quality of additively manufactured 316L stainless
steel components.
Keywords: Additive manufacturing, 316L stainless steel, microhardness, minimum quantity lubrication.

1. GİRİŞ
Eklemeli imalat teknolojisi sağlık (biyo malzemeler), imalat,havacılık, otomotiv vb. gibi sektörlerde yaygın
bir kullanım alanına sahiptir[1]. Her geçen gün gelişmeye devam ederek imalat sektörüne kolaylaştırıcı
çözümler sunmaktadır. Karmaşık geometrilere sahip, talaşlı yada başka bir imalat yöntemi ile üretilmesi çok
zor ya da mümkün olmayan tasarımların imalatı bu teknoloji sayesinde insan eli değmeden, tam otomasyonla
mümkün olmaktadır[1]. Günümüzde eklemeli imalat teknolojileri arasında en yaygın kullanılan Seçmeli Lazer
Sinterleme (Selective Laser Sintering: SLS) ve Seçmeli Lazer Ergitme (Selective Laser Melting: SLM) olarak
adlandırılan yöntemlerdir[1]. Bu yöntemlerde, çeşitli metal (titanyum, Cr-Co, 316Lvb.) ve plastik tozları
kullanılarak kullanım alanına göre kesici takım, motor bloğu, implant ve kalıp gibi parçaların imalatın da yaygın
olarak kullanılmaktadır[2]. Dolayısıyla SLS ve SLM teknolojileri imalat sektöründe geniş bir ürün yelpazesine
sahiptir[2]. SLM teknolojisi ile tam yoğunluğa yakın parça üretmek mümkündür. Ayrıca imalat esnasında
farklı malzemelerin kullanılmasına da imkân sağlamaktadır. Böylece farklı toz malzemelerin birleştirilmesi ile
*

Corresponding author. Tel.: +90-216-3365770/1428

E-mail address: yusuf.kaynak@marmara.edu.tr (Y.Kaynak).

3848

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
özel ihtiyaçları karşılayacak parçalar imal edilebilmektedir [3]. Tolosa ve arkadaşları tarafından yapılan
çalışmada SLM yöntemi ile üretilmiş 316L paslanmaz çelik malzemesinin mekanik özelliklerini deneysel
olarak tespit ederek geleneksel metotlar ile imal edilmiş 316L paslanmaz çelik malzemesi ile kıyaslamışlardır
[4]. Eklemeli imalat yöntemi teknolojilerinde dezavantaj olarak ortaya çıkan temel etkenler işlem sırasında
sıcaklık farkından kaynaklanan iç gerilmeler ve ergitme sonrası meydana gelen iş parçası boyutundaki çekme
olarak sayılabilir [5]. Eklemeli imalat yöntemi ile imal edilen parçaların yüzey özellikleri kullanım alanları
açısından yeterli olmayabilmektedir. İş parçası malzemesininde kullanım yerine göre daha hassas bir yüzey
kalitesi ve yüzey bütünlüğü istenebilmektedir. Dolayısıyla istenilen yüzey özelliklerini elde edebilmek için
eklemeli imalat yöntemi ile üretilen parçalara kullanım yerine ve kullanım alanına göre son bir finish
operasyonu (frezeleme, tornalama, taşlama, parlatma vb.) uygulamak gerekmektedir[1].
Bu çalışmada, eklemeli imalat yöntemi teknolojilerinden biri olan SLM yöntemi ile imal edilen 316L paslanmaz
çelik malzemesinin yüzey özelliklerini iyileştirmek için CNC torna tezgahında tornalama operasyonu ile finish
paso operasyonu araştırılmıştır. Çalışma kapsamında eklemeli imalat yöntemi ile üretilmiş 316L paslanmaz
çelik malzemesi kullanılmıştır. Deney tasarımında kesme derinliği ve ilerleme sabit tutulup, 4 farklı kesme hızı
ile 2 farklı kesme koşulunda (kuru kesme ve minimum miktarda yağlama) toplam 8 adet deney yapılmıştır.
Deneyler sonucunda talaş kırılabililiği, kesme kuvvetleri, mikro sertlik, mikro yapı ve yüzey pürüzlülük
değerleri araştırılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
Bu çalışma için gerçekleştirilen kesme testleri Doosan Puma CNC torna tezgahı kullanılarak gerçekleştirilmiş.
İş parçası olarak kullanılan 316L malzemesi 15 mm çapında ve 80 mm uzunluğunda AM250 tezgahında
eklemeli imalat yöntemi ile üretilmiştir. Deneylerde talaş kırıcı forma sahip CNMG 120404 NF3 WAP10 kodlu
CVD kaplamalı kesici takım kullanılmıştır. 4 farklı kesme hızı (30-80-130-180 m/dak) kullanılarak
gerçekleştirilen testler sırasında ilerleme 0.15 mm/dev ve kesme derinliği 0.4 mm olarak sabit tutulmuştur.
Kuru kesme ve minimum miktarda yağlama koşulları ile gerçekleştirilen testlerin görüntüsü Şekil. 1’de
gösterilmektedir.
MQL

(a)

(b)

Şekil. 1. Kuru (a) ve MQL (b) kesme koşullarının örnek görüntüsü

Kesme kuvvetleri, Kistler 9129A model dinamometre ile ölçülmüştür. İşlenen parçaların yüzey pürüzlülük
ölçümü Mitutoyo SJ-210 pürüzlülük cihazı ile ölçülmüştür. Sertlik ölçümleri ise Future-tech FM310e model
sertlik ölçüm cihazı kullanılarak ve 25 gram yük altında 25 saniye kuvvet uygulanarak ölçümler
gerçekleştirilmiştir. Mikro yapı görüntüleri 6ml HCl + 4ml gliserin + 2ml HNO3 dağlama reaktifi ile yaklaşık
3 dakika daldırma yöntemiyle dağlanarak elde edilmiştir. İş parçasının mikro yapı görüntüsü Şekil. 2’de
gösterilmektedir.

Şekil. 2. İş parçasının mikroyapı görüntüsü
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3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Kesme Kuvvetleri
Kesme kuvvetleri genel anlamda talaş kaldırma operasyonu sürecinde önemli bir çıktı olup, sürecin
anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Şekil. 3’de kuru kesme ve minimum miktarda yağlama koşulunda eklemeli
imalat yöntemi ile üretilmiş 316L malzemesini tornalama operasyonu sırasında oluşan bileşke kuvvetler
görülmektedir. Kesme hızının artmasıyla her iki kesme koşulunda da kuvvetler belirgin bir azalma eğilimi
göstermiştir. Artan kesme hızı eklemeli imalat ile üretilen parçaların işlenmekte olan katmanlarında sıcaklığın
artışına sebep olmuş ve bunun sonucunda ısıl yumuşama ile malzemeyi deforme etmek için daha az mekanik
enerjiye ihtiyaç duyulmuştur ki kesme kuvvetlerinde önemli azalma gözlemlenmiştir. Bu durum eklemeli
imalat ile üretilen 316L paslanmaz çeliğin sıcaklığın değişimine karşı hassasiyetinin de bir göstergesidir. Tüm
kesme hızlarında minimum miktarda yağlama koşulu kuru kesme koşulundan daha az bileşke kuvvet
oluşturmuştur. Minimum miktarda yağlama koşulunda kuvvetlerin daha az oluşmasının sebebi kesme esnasında
takım talaş ara yüzeyindeki sürtünme kuvvetinin azalması ile açıklanabilir. Minimum miktarda yağlama düşük
kesme hızından yüksek kesme hızına doğru sırasıyla %8, %17, %3 ve %6 oranında azalış göstermiştir.
Minimum miktarda yağlama ve kuru kesme arasındaki en büyük fark 80 m/dak kesme hızında %17, en düşük
fark ise 130 m/dak kesme hızında %3 oranında olmuştur.
Şekil. 3. Farklı kesme hızlarında kuru kesme ve MQL koşullarında oluşan bileşke kuvvetler
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450

Bileşke Kuvvet, F (N)

400
350
300
250
200
150
100
50
0
30

80

130

180

Kesme Hızı, Vc (m/dak)

3.2. Talaş Kırılabilirliği
Şekil. 5’de farklı kesme hızlarında minimum miktarda yağlama ve kuru kesme koşulu yardımıyla yapılan talaş
kaldırma sonucunda elde edilen talaşların fotoğrafları görülmektedir. Talaş kırılabilirliği açısından bakıldığında
kuru kesme ve minimum miktarda yağlama koşulunda kesme hızının artmasıyla talaş kırılabilirliğinin arttığı
gözlemlenmiştir. Fakat en yüksek kesme hızı olan 180 m/dak kesme hızında talaş boyutlarında bir önceki hız
olan 130 m/dak kesme hızındaki talaşlara nazaran talaş boyutunda az da olsa bir artış gözlemlenmiştir
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MQL

V c = 180 m/dak

V c = 130 m/dak

V c = 80 m/dak

V c = 30 m/dak

Kuru Kesme

Şekil. 4. Kuru kesme ve MQL koşullarında farklı kesme hızlarında oluşan talaşların fotoğrafları

Hem kuru kesme koşulunda hemde minimum miktarda yağlama koşulunda en küçük talaş boyutları 130 m/dak
kesme hızında oluşmuştur. En uzun boyutlu talaşlar ise her iki kesme koşulunda en düşük kesme hızı olan 30
m/dak kesme hızında meydana gelmiştir. Minimum miktarda yağlama koşulu ve kuru kesme koşulu arasında
30 m/dak kesme hızında talaş boyutlarında değişim meydana gelmiş ve minimum miktarda yağlama koşulu
talaş kırılabilirliğine etki etmiştir. En büyük fark ise 80 m/dak kesme hızında oluşmuştur. 180 m/dak kesme
hızında kuru kesme koşulunda elde edilen talaşlar uzun boyutlarda oluşurken, minimum miktarda yağlama
koşulunda talaş kırılabilirliğinin arttığı görülmektedir. Dolayısı ile minimum miktarda yağlama koşulunun talaş
kırılabilirliğine katkı sağladığı görülmektedir.

3.3. Mikrosertlik
Tornalama operasyonlarında talaş kaldırma esnasında meydana gelen termomekanik etkilerden dolayı iş
parçası malzemesinin yüzey ve yüzeye yakın bölgelerinde tane küçülmesi, deformasyon sertleşmesi, faz
dönüşümü, kalıntı gerilme oluşumu v.b. süreçler ile iş parçası malzemesinin yüzey ve yüzeye yakın
bölgelerinde sertlik değişimi gözlemlenebilmektedir[6, 7]. Yapılan testler sonucunda kuru kesme ve minimum
miktarda yağlama ile yapılan testlerde ve tüm kesme hızlarında işlenmiş yüzeyin hemen altında deformasyona
uğramış bölgeden deformasyona uğramamış bölgeye doğru gidildikçe mikro sertlik değerleri azalıp
malzemenin ortalama sertlik değerine (272±10 HV) ulaştığı gözlemlenmiştir ( Şekil 5).
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Şekil. 5. Farklı kesme hızlarında kuru kesme koşulunda işlenmiş yüzey altında meydana gelen sertlik değişimi

Şekilde 5’de de görüldüğü gibi yüzey altında en yüksek mikro sertlik değeri yüzeye yakın bölgede (15 µm)
görülmüştür. Yüzeye yakın yerdeki bu sertlik değerleri iş parçasının ortalama sertlik değerinden (272±10 HV)
oldukça fazladır. Talaş kaldırma operasyonundan sonra işlenmiş yüzeye en yakın bölgede en yüksek sertlik
değerinin elde edilmesinin sebebi plastik deformasyona bağlı olarak pekleşmeden kaynaklanmaktadır[8-11].
Kuru kesme grafiğinde en yüksek sertlik değeri 353,5 HV olarak 180 m/dak kesme hızında görülmüştür. Bu
değer malzemenin ortalama sertliğinden %29 daha fazladır. En düşük sertlik değeri ise 80 m/dak kesme hızında
332,5 olarak ölçülmüş ve bu değer malzemenin ortalama sertliğinden %20 daha fazladır. Kuru kesme
koşullarında tüm kesme hızlarındaki ortalama artış 341,2 ile %25 olarak hesaplanmıştır. İlaveten pekleşmenin
iş parçası işlenen yüzeyinden itibaren yaklaşık olarak 100 µm’de etkin olduğu yapılan sertlik ölçümlerinde
görülmektedir.
Şekil. 6’da minimum miktarda yağlama koşulunda ve farklı kesme hızlarına bağlı olarak iş parçasında meydana
gelen sertlik değişimi gösterilmektedir.
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Şekil. 6. Farklı kesme hızlarında MQL kesme koşulunda işlenmiş yüzey altında meydana gelen sertlik değişimi

Minimum miktarda yağlama koşulunda da kuru kesme koşulunda olduğu gibi işlenen yüzeyin hemen altında
sertleşme meydana gelmiştir. Grafikte en yüksek sertlik değeri 357,5 HV olarak 180 m/dak kesme hızında
görülmüştür. Bu değer malzemenin ortalama sertliğinden %31 daha fazladır. En düşük sertlik değeri ise 130
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m/dak kesme hızında 332,5 HV olarak ölçülmüş ve bu değer de malzemenin ortalama sertliğinden %20 daha
fazladır. Böylelikle işlenmiş yüzeyin 15 µm altında maksimum artış %31 iken minimum artış ise %20 olmuştur.
Minimum miktarda yağlama koşulunda tüm kesme hızlarındaki ortalama artış 343,75 HV ile %26 olarak
hesaplanmıştır. Kuru kesme operaysonu sonucunda görüldüğü gibi minimum miktarda yağlama koşulunda
yapılan testlerde de pekleşmenin yüzeyden itibaren etkin olduğu katman derinliğinin yaklaşık olarak 100 µm
olduğu görülmektedir. 100 µm sonrasında işlenmemiş malzemenin sertlik değerine gerilediği görülmektedir.

3.4. Mikroyapı Analizi
MQL

V c = 180 m/dak

V c = 130 m/dak

V c = 80 m/dak

V c = 30 m/dak

Kuru kesme

Şekil. 7. Kuru kesme ve MQL koşullarında farklı kesme hızlarında meydana gelen iş parçası mikroyapı görüntüleri

Tornalama operasyonu sonrasında işlenmiş parçaların yüzey ve yüzeyaltı mikroyapısal dönüşümler ve
değişimleri incelemek üzere yapılan dağlama sonrası optik mikroskop altında farklı kesme koşulları ve kesme
hızlarında elde edilen görüntüler Şekil 7’de sunulmuştur. Şekil 7’de görldüğü üzere talaş kaldırma sonucu
yüzey ve yüzeyaltında optik mikroskop altında belirgin olarak görülebilen tane küçülmesi veya aşırı plastik
deformasyon sonucu mikroyapıda geometrik bozulmalar vb., mikroyapısal dönüşüm ve değişim
gözlemlenmemiştir. Bununla birlikte altı çizilmesi gereken husus, özellikle yüzeyden itibaren yaklaşık olarak
20-50 µm derinliğe kadarki katmanlardaki parçacıkların sınır çizgileri daha derindekilere nazaran daha belirsiz
ve sönüktür. Diğer bir ifade ile sınırları bir noktada belirsizleşmektedir. Bu durum, bir önceki bölümde sunulan
mikrosertlik dataları dikkate alındığında ki orada pekleşme olduğu net şekilde görülmekteydi, dolayısı ile
plastik deformasyon sonucu parçacıkların sınır cizgilerinin kaybolduğu sonucuna ulaşılabilir.
Ancak bu
konuda daha kapsamlı değerlendirmeler ve somut tartışmalara somut deliller için daha ileri karakterizasyon
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teknikleri olan taramalı elektron mikroskobu ve/veya atomik kuvvet mikroskobu görüntülerine ihtiyaç
duyulmaktadır.

3.5. Yüzey Pürüzlülüğü
Eklemeli imalat yönteminin en önemli negatif yönlerinden biri şüphesiz üretilen komponentlerin kaba yüzeye
sahip olmalarıdır. Bu çalışmada kullanılan eklemeli imalat ile üretilmiş 316L paslanmaz çelik malzemenin talaş
kaldırma operasyonu öncesi ölçülen ortalama yüzey pürüzlülük değeri 7.4 µm olarak ölçülmüştür. Bu değer
talaşlı imalat süreçlerinde elde edilen yüzey pürüzlülük değerleri ile karşılaştırılamayacak kadar büyük
olduğuda özellikle not edilmesi gereken bir husustur. Kuru kesme ve minimum miktarda yağlama koşulunda
yapılan tüm kesme hızlarında işlenen parçaların ortalama yüzey pürüzlülük değerleri Şekil. 8’desunulmuştur.
Görüldüğü üzere tornalama operasyonu sonucunda yüzey pürüzlülüğünde kayda değer bir iyileşme elde
edilmiştir. En düşük yüzey pürüzlülük değeri 30 m/dak kesme hızında ve minimum miktarda yağlama
koşulunda 1.06 µm olarak ölçülmüştür. Bu değer malzemenin üretimden sonraki yüzey pürüzlülük değerinden
yaklaşık 7 kat daha azdır. En yüksek yüzey pürüzlülük değeri ise kuru kesme koşulunda 180 m/dak kesme
hızında 1.5 µm ölçülmüştür. Bu değer ise malzemenin üretimden sonraki yüzey pürüzlülük değerinden yaklaşık
5 kat daha azdır. En düşük yüzey pürüzlülük değeri en yüksek yüzey pürüzlülük değerinden %33 daha azdır.
Grafikte kuru kesme ve minimum miktarda yağlama koşulunda yapılan testler sonucunda kesme hızının
artmasıyla ortalama yüzey pürüzlülüğünde de bir artış görülmektedir. Kesme hızının artmasıyla yüzey
kalitesinin azalması kesici takımda oluşan kenar birikintisiyle açıklanabilir [12]. Grafik üzerinde kuru kesme
ve minimum miktarda yağlama koşulunda 130 m/dak kesme hızında kesici takımda oluşan kenar birikintisi
gösterilmektedir. 130 m/dak kesme hızında her iki koşulda da ağız birikintisi oluşurken 30 m/dak kesme hızında
ağız birikintisi oluşmamıştır.

Ortalaama Yüzey Pürüzlülüğü, Ra (µm)
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Şekil. 8. Kuru kesme ve MQL koşullarında farklı kesme hızları sonucunda oluşan ortalama yüzey pürüzlülük değerleri

4. SONUÇLAR
Yapılan çalışmalar sonucunda kesme kuvvetlerinin kesme hızı arttıkça azaldığı ve minimum miktarda yağlama
koşulunun kesme bölgesindeki kesici takım talaş arayüzeyindeki sürtünme kuvvetini azaltarak kuru kesmeye
kıyasla bileşke kuvveti azalttığı gözlemlenmiştir.
Talaş kırılabilirliği incelendiğinde kesme hızının artması ile hem kuru kesme koşulunda hemde minimum
miktarda yağlama koşulunda talaş kırılabilirliğinin arttığı görülmüştür. Ayrıca minimum miktarda yağlama
koşulunun 30 ve 80 m/dak kesme hızlarında talaş kırılabilirliğine katkı sağladığı görülmüştür.
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Deneyler sonucunda talaş kaldırma esnasında işlenmiş yüzey ve yüzey altı katmanlarda sertlik değerlerinde
artış gözlemlenmiştir. Sertliğin artışına rağmen işlenmiş yüzeyin altındaki bölgede optik mikroskop altında
alınan görüntülerde belirgin ve net bir mikroyapısal bir değişim gözlemlenmemiştir.
Eklemeli imalat yöntemiyle üretilen malzemenin üretim sonrası yüzey pürüzlülük değeri (7.4 µm) hassas
konumlarda çalışması için uygun olmayabilir. Bu nedenle eklemeli imalat sonrası ek bir operasyona daha
ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan çalısma sonucunda eklemeli imalat sonrası oluşan yüzey pürüzlülüğünün 7.4
µm’den 1.5 µm ve altına düşürülerek yüzey kalitesinde önemli bir iyileştirme meydana getirilmiştir. Artan
kesme hızı neticesinde her iki koşuldada kesici takımda eğız birikintisi oluşumu gözlemlenmiştir. Ağız
birikintisi sebebiyle işlenen parçanın yüzey kalitesinde azalma meydana gelmiştir.
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Abstract
316LVM stainless steel has been widely used in biomedical industry. Machining is one of the commonly
used techniques to produced components made of 316LVM stainless steel. This experimental study focuses
on the investigation of machining process of 316LVM stainless steel. Machining experiments were carried
out with various cutting speeds, depth of cut and feed rates under dry and minimum quantity lubrication
(MQL) conditions. Cutting forces, cutting temperature, chip form and breakability were considered as
machining performance measures; while, surface roughness, microhardness and microstructure were
taken into account to measure surface integrity characteristics of this material induced from machining
parameters and conditions.

Keywords: 316 LVM Stainless steel, machining performance, surface integrity

1. GİRİŞ
316LVM biomedikal alanında yaygın kullanılan bir östenitik paslanmaz çeliktir [1]. Cerrahi amaçlı paslanmaz
çelikler Fe-Cr-Ni alaşımlarıdır. Krom hem korozyon direncini arttırır hem de ısıl direnç kazandırır.
Paslanmaz çeliğin elastikiyet modülü titanyuma göre daha yüksek olduğu için, titanyuma göre daha yüksek
rijitliğe sahiptir [2].
316LVM paslanmaz çelikler gurubundan bir malzeme olup bu malzemelerden talaş kaldırılması esnasında
oluşan termal etkiler ve plastik deformasyonlardan dolayı östenit yapıdaki martenzit dönüşümler, bu
*

Corresponding author. Tel.: +90-216-336 5770/1428

E-mail address: yusuf.kaynak@marmara.edu.tr(Y. Kaynak).

3856

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-21 October 2017, Elazığ, Turkey
malzemelerin pekleşmesine neden olmaktadır [3, 4]. Gösterdiği bu özelliklerden dolayı, talaşlı imalat
operasyonlarında yüksek kesme kuvvetleri, kesme sıcaklıkları ve takım aşınmasına neden olmakla birlikte
sonuç olarak nihai ürünün yüzey kalitesine olumsuz etki eder [5, 6]. Literatürde 316LVM ile ilgili yapılan
çalışmalar incelendiğinde, kumlanmış 316LVM çeliğinin ilk defa manyetik, mikroyapısal ve mekanik
özelliklerinin analiz edildiği [1], Taguchi yöntemiyle 316LVM malzemesinin tornalanması işleminde yüzey
kalitesi için optimum kesme parametrelerinin araştırıldığı [7] çalışmalar var olmakla beraber, 316LVM
malzemesinin talaşlı imalat performansıyla ilgili çok fazla çalışma olmadığı görülmüştür.
Bu çalışmada biyomedikal alanında kullanılan 316LVM malzemesinin talaşlı imalat performansı kesme
kuvvetleri, kesme sıcaklıkları, talaş kırılabilirliği, yüzey kalitesi ve talaşlı imalatı sonrası sertliğinde ve
mikroyapıda meydana gelen değişimler yönünden incelenmiştir. Deneysel veriler, MQL ve kuru kesme
koşulları, farklı kesme hızları, kesme derinlikleri ve ilerleme değerleriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Yapılan deneysel çalışmalarda kullanılan 316LVM malzemesi 80 mm boyunda ve 30 mm çapındadır. Greenleaf
CNMG 432B – FF2 kesici takım ve SECO PCLNL2525M12JETL takım tutucu kullanılmıştır. Deneysel
çalışmalarda kullanılan 316LVM malzemesinin kimyasal bileşimi Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. 316LVM malzemesinin kimyasal bileşimi

Element

C

Cr

Ni

Mo

Yüzde Ağırlık (%)

0.03 max

17-19

12.5-15

2.5-3

Deneyler, yağlayıcı sistemle entegre edilmiş, maksimum 4500 rpm devir kapasitesi Puma GT2100 Doosan
CNC torna tezgahında iş parçasının her iki tarafından 20 mm talaş kaldırılarak gerçekleştirilmiştir. Talaş
kaldırma işlemleri, üç farklı kesme hızı (30, 90, 150 m/dak), üç farklı ilerleme (0.08, 0.16, 0.24 mm/dev), üç
farklı kesme derinliğinde (0.6, 1.2, 1.8 mm), minimum miktarda yağlama (MQL) ve hiçbir yağlayıcı ya da
soğutucunun kullanılmadığı kuru kesme koşullarında gerçekleştirilmiştir. Deney tasarımı Tablo 2’ de
gösterilmiştir.
Tablo 2. Kesme koşulları ve parametreleri

Kesme Koşulları

Kuru Kesme, MQL

Kesme Hızları V c , (m/dak)

30, 90, 150

İlerleme Değerleri f, (mm/dev)

0.08, 0.16, 0.24

Kesme Derinlikleri a p , mm

0.6, 1.2, 1.8

Talaş kaldırmada oluşan kesme kuvvetleri KISTLER 2129AA dinamometre ile, maksimum kesme sıcaklıkları
ise Optris PI 400 Kızılötesi kamerayla ölçülmüştür. İşlenmiş parçaların yüzey pürüzlülüğü Mitutoyo SJ210
pürüzlülük ölçme cihazıyla ölçülmüş olup, işlenmiş iş parçasının yüzey bölgesinden derinlere doğru sertliğinde
meydana gelen sertlik değişimlerine Future – Tech FM310e model vickers sertlik ölçme cihazıyla 25 gf yük
uygulanarak ölçülmüştür. Dağlanmış malzemenin mikroyapı görüntüleri Olympus BX51M optik mikroskop
cihazı kullanılarak elde edilmiştir. Talaş kaldırma işleminin görüntüsü Şekil 1’ de gösterilmiştir.

Şekil 1. MQL koşulunda talaş kaldırma işlemi

3. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Kesme Kuvvetleri
Talaş kaldırma sürecinde kesme kuvvetlerinin ölçümü ile talaş kaldırma operasyonunu takip edebilmek
mümkündür. Talaş kaldırma işlemlerinde kesme derinliği, ilerleme ve kesme hızları gibi parametreler ve kesme
koşulları oluşan kesme kuvvetlerini etkilemektedirler. Farklı kesme hızlarına bağlı olarak sabit kesme derinliği

2
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ve ilerleme değerinde ölçülen kesme kuvvetleri (esas kesme kuvveti, radyal kuvvet ve ilerleme kuvveti) Şekil
2' de gösterilmiştir.
Esas Kesme Kuvveti

İlerleme Kuvveti

Radyal Kuvvet

1200

Kuvvet F, (N)

1000
800
600
400
200
0
30

90
Kesme Hızı, Vc (m/dak)

150

Şekil 2. Farklı kesme hızlarında kuru kesmede ölçülen kesme kuvvetleri (a p =1.2 mm, f=0.16 mm/dev)

Şekil 2' de görüldüğü üzere kesme hızının artmasıyla ölçülen kuvvetlerde genel bir azalma eğilimi oluşmuştur.
En yüksek kuvvetler 30 m/dak kesme hızında ölçülmüştür. 90 ve 150 m/dak kesme hızlarında ölçülen kuvvetler
daha düşük değerlerde olmasının yanı sıra kuvvet bileşenleri kendi aralarında kıyaslandıklarında kuvvetlerdeki
değişimler çok sınırlı olmuştur. 30 m/dak kesme hızındaki kuvvetlerle hemen hemen aynı değerlerdeki 90 ve
150 m/dak kesme hızlarındaki kuvvetler kıyaslandığında, esas kesme kuvvetinde % 42 lik, ilerleme kuvvetinde
%57 lik ve radyal kuvvette % 50 lik bir azalış söz konusudur. Bu durum, kesme hızının artmasıyla takım talaş
ara yüzeyindeki sürtünme katsayısının azalmasıyla açıklanır [8]. Buna ilaveten artan kesme kuvvetleriyle
birlikte ısı enerjisinin artması da malzemenin daha kolay deforme olmasına yardımcı olmaktadır.
Sabit kesme hızı ve ilerleme değerinde ölçülen kesme kuvvetleri, kesme derinliğindeki değişime bağlı olarak
Şekil 3' te sunulmuştur.

Kuvvet F, (N)

Esas Kesme Kuvveti

İlerleme Kuvveti

Radyal Kuvvet

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
0,6

1,2
Kesme Derinliği, ap (mm)

1,8

Şekil 3. Farklı kesme derinliklerinde kuru kesmede ölçülen kesme kuvvetleri (V c =90 m/dak, f=0.16 mm/dev)

Şekil 3' te kesme derinliğinin artmasıyla birlikte kesme kuvvetlerinde düzgün bir artış eğilimi meydana geldiği
görülmektedir. Kesme derinliğinin artmasıyla esas kesme ve ilerleme kuvvetlerinde önemli artışlar
gerçekleşmişken, radyal kuvvetlerde meydana gelen değişim çok sınırlı olmuştur. En düşük ve en yüksek kesme
derinliklerinde ölçülen kuvvetler kıyaslandığında esas kesme kuvvetinde %196 lık, ilerleme kuvvetinde ise
%300 lük bir artış olmuştur. Artan kesme derinliği ile birlikte talaş kesit alanı artış göstermekte bu durumda
kesme kuvvetleri de artmaktadır. Şekil 4’ te kuru ve MQL koşulunda farklı talaş derinliklerinde gerçekleştirilen
talaş kaldırma operasyonlarında ölçülen kesme kuvvetleri sunulmuştur.
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Esas Kesme Kuvveti

İlerleme Kuvveti

ap=0.6 mm

600

Radyal Kuvvet

ap=1.2 mm

Kuvvet F, (N)

500
400
300
200
100
0
Kuru Kesme

MQL
Kuru Kesme
Kesme Koşulu

MQL

Şekil 4. Farklı talaş derinliklerinde MQL ve kuru kesme koşullarında ölçülen kesme kuvvetleri
(V c =90 m/dak, f=0.16 mm/dev)

Grafiğe genel olarak bakıldığında kesme derinliğinin artmasıyla kuvvetlerde de bir artış olduğu görülmektedir.
Aynı kesme derinliklerinde kuru ve MQL koşulunda ölçülen kuvvetlerdeki değişimler sınırlı miktarda
olmuştur. Kuru ve MQL kesme koşullarının her ikisi içinde talaş derinliğinin 0.6 mm’den 1.2 mm’ ye
çıkarılmasıyla ölçülen esas kesme kuvvetlerinde yaklaşık %84 lük, ilerleme kuvvetlerinde yaklaşık %120’ lik
artışlar gerçekleşmişken, radyal kuvvetlerdeki değişimler sınırlı olmuştur. Bunun temel sebebi ise radyal
kuvvetlerin kesici takım iş parçası geometrik ilişkisi düşünüldüğünde kesme derinliğinden diğer ana kesme
kuvveti ve ilerleme kadar etkilenmemesidir.

3.2. Kesme Sıcaklıkları
316LVM malzemesinin sabit kesme hızı ve ilerleme değerinde kuru kesme koşulunda talaşlı imalatı sırasında
ölçülen maksimum kesme sıcaklıklarının kesme derinliğine bağlı olarak değişimi Şekil 5' te sunulmuştur.

Maksimum Kesme Sıcaklığı T, (ºC)

Kuru Kesme
700
600
500
400
300
200
100
0
0,6

1,2
Kesme Derinliği, ap (mm)

1,8

Şekil 5. Kuru kesmede farklı kesme derinliklerinde ölçülen maksimum kesme sıcaklıkları (V c =90 m/dak, f=0.16 mm/dev)

Şekil 5’ te görüldüğü gibi kesme derinliğinin artmasıyla talaş kaldırma operasyonu sırasında ölçülen kesme
sıcaklıklarında da artış gerçekleşmiştir. En düşük sıcaklık 0.6 mm kesme derinliğinde yaklaşık olarak 379 ºC
iken en yüksek sıcaklık değeri ise en yüksek kesme derinliği olan 1.8 mm değerinde yaklaşık olarak 582 ºC
olarak ölçülmüştür. İki sıcaklık değeri birbiriyle kıyaslandığında en düşük kesme derinliğinde ölçülen sıcaklık
değeriyle en yüksek kesme derinliği değerinde ölçülen sıcaklık değeri arasında %53,5 lik bir artış yaşandığı
görülmüştür. Talaş derinliğinin artmasıyla sıcaklığın artması beklenen bir durumdur [9].

4
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3.3. Talaş Kırılabilirliği
Talaş kırılabilirliği talaşlı imalat performansı için önemli bir konudur. Malzemenin işlenmesi sırasında
oluşabilecek bir talaş sarması ürünün yüzey kalitesini doğrudan etkileyebilecek bir husustur. Özellikle
biyomedikal alanında kullanılmasından dolayı 316LVM malzemesi için yüzey kalitesi önemli bir konudur.
Şekil 6' da sabit kesme derinliği ve kesme hızında kuru kesme koşulunda oluşan talaşlar ilerlemeye bağlı olarak
gösterilmiştir.
f = 0.08 mm/dev

f = 0.16 mm/dev

f = 0.24 mm/dev

Şekil 6. Farklı ilerleme değerlerinde kuru kesme koşulunda oluşan talaş formları (V c =90 m/dak, a p =1.2 mm)

Şekil 6' da ilerleme değerindeki artışın talaş formu üzerindeki etkisi açıkça görülmektedir. İlerleme arttıkça
talaş kırılabilirliği de artmıştır. 0.08 mm/dev değerinde oluşan sürekli ve uzun talaşlar, olası bir sarma
durumunda yüzey kalitesini bozacak niteliktedir. İlerleme değerinin artmasıyla özellikle 0.24 mm/dev
değerinde talaş kırılabilirliğinin daha iyi olduğu aşikardır.

3.4. Yüzey Pürüzlülüğü
316LVM biyomedikal sektöründe kullanılan bir malzeme olması dolayısıyla yüzey kalitesi önem arz
etmektedir. Şekil 8' de farklı kesme koşulu ve talaş derinliği değerlerinde iş parçasının ölçülen ortalama yüzey
pürüzlülük değerleri verilmiştir.
Şekil 8' de görüldüğü üzere en yüksek pürüzlülük değerleri kuru kesme koşulunda ölçülmüştür. Ayrıca kuru
kesme ve MQL koşulu için kesme derinliğinin artmasıyla pürüzlülük değerlerinde de bir artışın olduğu
gözlemlenmektedir. En yüksek pürüzlülük değeri kuru kesme koşulunda 1.2 mm kesme derinliğinde 1,12 µm,
en düşük pürüzlülük değeri MQL koşulunda 0.6 mm kesme derinliğinde 0,84 µm olarak ölçülmüştür. Kesme
derinliğinin artmasıyla, kuru kesme koşulunda en düşük ve en yüksek pürüzlülük değeri arasında yaklaşık %2
lik, MQL koşulunda en düşük ve en yüksek pürüzlülük değeri arasında %24 lük bir artış olduğu görülmektedir.

Ortalama Yüzey Pürüzlülüğü Ra, (µm)

Kuru Kesme

MQL

1,15
1,1
1,05
1
0,95
0,9
0,85
0,8
0,6

1,2
Kesme Derinliği, ap (mm)

Şekil 8. Farklı kesme koşulu ve kesme derinliğinde ölçülen ortalama yüzey pürüzlülük değerleri (f=0.16 mm/dev, V c =90
m/dak)
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3.5. Mikrosertlik
Kuru kesme koşulunda malzemenin yüzey ve yüzey altı bölgelerinden derinlere inildikçe sertliğinde meydana
gelen değişimler kesme hızına bağlı olarak Şekil 9' da gösterilmiştir.
V=30 m/dak

V=90 m/dak

V=150 m/dak

Mikrosertlik, HV

310
290
270
250
230
210
190
15

50
100
İşlenmiş Yüzeyden Derinlik, (µm)

150

Şekil 9. Kuru kesme koşulunda farklı kesme hızlarına bağlı olarak malzemenin sertliğinde meydana gelen değişimler
(a p =1.2 mm, f=0.16 mm/dev)

Şekil 9’da görüldüğü gibi yüzeye yakın yerlerde malzemenin sertliğinde artış meydana gelmiştir. Malzemenin
yüzeyinde en çok pekleşme en yüksek kesme hızı olan 150 m/dak da iken en az sertleşme 30 m/dak kesme
hızında gerçekleşmiştir. Malzemede pekleşme olayının işlenmiş yüzeyden 150 µm derinliğe kadar gerçekleştiği
ve bu derinlikten sonra işlenmemiş malzeme sertliği olan 210 HV değerine ulaştığı görülmektedir. Malzemenin
yüzeyinde en çok sertleşme 298 HV ile 150 m/dak kesme hızında gerçekleşmiş olmasıyla beraber, işlenmemiş
malzeme sertliğiyle kıyaslandığında sertlikte %42 lik bir artış olmuştur. Malzemenin yüzeyinde en az sertleşme
ise 274 HV ile 30 m/dak kesme hızında gerçekleşmiş, işlenmemiş malzeme sertliğiyle kıyaslandığında %30 luk
bir artış olmuştur. Malzemenin sertliğinde bu denli artışların görülmesi, malzemenin işlenmesi esnasında yüzey
ve yüzeye yakın bölgelerde artan dislokasyon yoğunluğu ve bunun sonucunda oluşan pekleşme ile açıklanabilir.
ap=0.6 mm

ap=1.2 mm

ap=1.8 mm

310
Mikrosertlik, HV

290
270
250
230
210
190
15

50
100
İşlenmiş Yüzeyden Derinlik, (µm)

150

Şekil 10. Farklı kesme derinliklerinde işlenen malzemenin mikrosertliğinde oluşan değişimler (V c =90 m/dak, f=0.16
mm/dev)

Şekil 10’ da işlenmiş yüzeyden derinlere doğru inildikçe talaşlı imalatı gerçekleşmiş iş parçasının sertliğinde
meydana gelen değişimler kesme derinliğine bağlı olarak gösterilmiştir. Şekilde görüldüğü üzere her üç kesme
derinliğinde de açık bir şekilde pekleşme olmuştur. En çok pekleşme 0.6 mm kesme derinliğinde meydana
geldiği değerlendirilmekte olup, bu kesme derinliğinde ölçülen maksimum sertlik değeri 295, 5 HV iken en az
pekleşmenin ise 1.8 mm kesme derinliğinde olduğu değerlendirilmekte olup, bu kesme derinliğinde yapılan
test sonucu elde edilen numunede ölçülen sertlik değeri 272 HV olarak ölçülmüştür. Pekleşme olayı
işlenmemiş malzeme sertliğiyle kıyaslandığında, en düşük kesme derinliği olan 0.6 mm’de yaklaşık % 41, en
yüksek kesme derinliği olan 1.8 mm’de yaklaşık %30 luk artışla gerçekleşmiştir. Şekil 5 dikkate alındığında

6
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en düşük sıcaklığın 0.6 mm talaş derinliğinde ölçülmüş olması en çok sertliğinde 0.6 mm de ölçülmüş olmasını
açıklamaktadır.
İşlenmiş malzemenin yüzey bölgesinden derinlere inildikçe sertliğinde meydana gelen değişimler ilerlemeye
bağlı olarak Şekil 11’ de sunulmuştur. Farklı kesme hızı ve kesme derinliklerinde olduğu gibi farklı ilerleme
değerlerinde işlenen malzemede pekleşme olayı bariz bir şekilde gerçekleşmiştir. Burada en çok pekleşme 0.16
mm/dev ilerleme değerinde gerçekleştiği değerlendirilmekte olup, bu koşulda ölçülen sertlik değeri 295 HV
olmuştur ve işlenmemiş malzeme sertliğine oranla %40 oranında artış olmuştur.
f=0.08 mm/dev

f=0.16 mm/dev

f=0.24 mm/dev

310
Mikrosertlik, HV

290
270
250
230
210
190
15

50
100
İşlenmiş Yüzeyden Derinlik, (µm)

150

Şekil 11. Farklı ilerleme değerlerinde işlenen malzemenin mikrosertliğinde oluşan değişimler (V c =90 m/dak, a p =1.2 mm)

3.6. Mikroyapı Analizi
Şekil 12’ de işlenmiş malzemenin sabit ilerleme ve kesme derinliğinde kesme hızına bağlı ve ayrıca sabit
ilerleme ve kesme hızında kesme derinliğine bağlı optik mikroskop altında elde edilmiş mikroyapı görüntüleri
sunulmuştur.
Mikroyapı görüntülerine bakıldığında, herhangi bir termal ya da mekanik etkinin etki etmediği malzemenin
derin bölgeleriyle, malzemenin yüzey ve yüzeye yakın yerlerindeki tanelerin yapıları karşılaştırıldığında, yüzey
ve yüzeye yakın bölgelerdeki tanelerin boyutlarında küçülme meydana geldiği açık şekilde görülmektedir. Bu
durum işlenmiş malzemenin sertliğinde meydana gelen pekleşmeleri açıklamada yol göstericidir.
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V c =90 m/dak, a p = 1.8 mm

V c =150 m/dak, a p =1.2 mm

V c =90 m/dak, a p =1.2 mm

V c = 90 m/dak, a p =1.2 mm

V c = 30 m/dak, a p =1.2 mm

a p = 0.6 mm, V c =90 m/dak
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Şekil 12. Farklı kesme hızı ve kesme derinliğinde işlenen malzemenin mikroyapı görüntüleri ( f=0.16 mm/dev)

4. SONUÇ
Biyomedikal alanında yaygın kullanılan bir malzeme olan 316LVM paslanmaz çeliğinin talaşlı imalat
performansının incelendiği bu çalışmada görülmüştür ki, yüzey kalitesinin önemli olduğu bu alanda en iyi
yüzey pürüzlülük değerleri kuru kesmeye kıyasla MQL koşulunda elde edilmiştir. Kesme hızının artmasıyla
kesme kuvvetlerinin azaldığı, kesme derinliğinin artmasıyla kesme kuvvetlerinin arttığı gözlemlenmiştir.
İlerlemenin artmasıyla talaş kırılabilirliğinde iyileşme olduğu görülmüştür. Kesme sıcaklıkları kesme
derinliğinin artmasıyla artmıştır. İşlenmiş malzemenin yüzey ve yüzeye yakın bölgelerinde tüm kesme koşulları
ve parametrelerde pekleşme olayı gerçekleşmiş ve bunun sonucunda işlenen parçanın yüzey ve yüzeye yakın
bölgelerinde sertlik artışlarının kayda değer olduğu görülmektedir. Mikroyapısal incelemelerde işlenen
yüzeyden itibaren yaklaşık 30 µm derinlikte tane küçülmeleri ve mikroyapısal değişimler optik mikroskop
altında gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular özellikle biyomedikal uygulaması olan bu malzemenin işlenme
sürecinde malzeme özelliklerinin değişime uğradığını göstermektedir. Bu durumda malzemenin
biyouyumluluğunda da değişimlerin olması muhtemeledir.
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Abstract
Despite the fact that today's energy sources are limited and consumable, our energy need is constantly increasing. The unconscious
use of fosil fuels such as coal, petroleum and natural gas containing hydrocarbons and carbon at high rates, is very damaging to the
environment. In order to reduce the harmful effects of these fuels on the environment, human has been trended to finding and
developing alternative energy sources. For this purpose, the use of renewable energy sources has begun to be encouraged. Wind
energy, one of the renewable energy sources, is very advantageous because of eco-friendly and no transportation problem of the
energy converted to electricity. Due to its location, the wind energy potential of Harput is very high. In this study; information about
wind energy and wind turbines was given, and a sample wind turbine design to meet the electrical needs in Harput due to the wind
energy potential was done. The cost of the designed turbine calculated and the pay back period is calculated.
Keywords: Renewable energy, wind energy, wind turbine, Harput, Elazig

1.

GİRİŞ

Dünyada kullanımı en çok artan yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgâr gücü, temiz enerji kaynağıdır.
Rüzgâr enerjisi ile elde edilen enerji hem bedava hem de temiz olduğu için tercih edilmektedir. Fakat günümüzde
dünyadaki kullanım alanı oldukça düşüktür. Bunu giderebilmek için çeşitli çalışmalar yapılmakta olup, 2020 yılına
kadar dünya elektrik ihtiyacının %12’sinin rüzgâr enerjisinden karşılanması planlanmaktadır. Dünyadaki rüzgâr
enerjisi potansiyeli 53.000 TWh/yıl civarındadır (Tablo 1). Tablodan da görüldüğü gibi ilk 3 bölge olan Kuzey
Amerika, Doğu Avrupa ve Rusya ve Afrika’nın rezervlerinin toplamı dünyadaki rüzgar potansiyelinin yarısından
fazlasına sahiptir.

*
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Tablo 1. Dünyada rüzgâr enerjisi potansiyelinde öncü olan bölgelerin sıralaması [1].

Kuzey Amerika

RÜZGAR ENERJİSİ
POTANSİYELİ
14000 TWh/yıl

Doğu Avrupa ve Rusya

10600 TWh/yıl

Afrika

10600 TWh/yıl

Güney Amerika

5400 TWh/yıl

Batı Avrupa

4800 TWh/yıl

Asya

4600 TWh/yıl

Okyanusya

3000 TWh/yıl

TOPLAM

53000 TWh/yıl

BÖLGE

Rüzgârın özellikleri, yerel coğrafi farklılıklar ve yeryüzünün homojen olmayan ısınmasına bağlı olarak, zamansal ve
yöresel değişiklik gösterir. Rüzgar, hız ve yön olmak üzere iki parametre ile ifade edilir. Rüzgar hızı yükseklikle artar
ve teorik gücü de hızının küpü ile orantılı olarak değişir. Rüzgar enerjisi uygulamalarının ilk yatırım maliyetinin
yüksek, kapasite faktörlerinin düşük oluşu ve değişken enerji üretimi gibi dezavantajlarının yanında üstünlükleri genel
olarak şöyle sıralanabilir [2];
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Atmosferde bol ve serbest olarak bulunur.
Yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır, çevre dostudur.
Kaynağı güvenilirdir, tükenme ve zamanla fiyatının artma riski yoktur.
Maliyeti günümüz güç santralleriyle rekabet edebilecek düzeye gelmiştir.
Bakım ve işletme maliyetleri düşüktür.
İstihdam yaratır.
Hammaddesi tamamıyla yerlidir, dışa bağımlılık yaratmaz.
Teknolojisinin tesisi ve işletilmesi göreceli olarak basittir.
İşletmeye alınması kısa bir sürede gerçekleşebilir.

Rüzgar türbinleri, rüzgar enerji santrallerinin ana yapı elemanı olup hareket halindeki havanın kinetik enerjisini
öncelikle mekanik enerjiye ve sonrasında elektrik enerjisine dönüştüren makinelerdir. Tarihteki ilk rüzgar türbinini ise
1891 yılında Dane Poul LaCour üretmiştir. Rüzgârın kinetik enerjisi rotor tarafından mekanik enerjiye çevrilir ve düşük
devirli ana milin dönüş hareketi gövde içersindeki iletim sistemine (dişli kutusu vb.), oradan generatöre aktarılır.
Rüzgâr türbinleri dönüş eksenlerinin doğrultusuna göre yatay eksenli veya düşey eksenli olarak imal edilirler. Bu
tiplerden en fazla kullanılanı yatay eksenli rüzgâr türbinleridir. Yatay eksenli rüzgar türbinleri, dönme eksenleri rüzgar
yönüne paralel ve kanatları ise rüzgar yönüne dik vaziyette çalışırlar. Bu tip rüzgar türbinleri bir, iki, üç veya çok kanatlı
yapılmaktadır. Yatay eksenli rüzgar türbinleri; rüzgarın kuleyi yalamadan rotora çarpması durumunda ileri yada önden
rüzgarlı (up-wind), önce kuleye dokunup sonra rotora gelmesi koşulunda geri yada arkadan rüzgarlı (down-wind) türbin
adını alırlar. Düşey eksenli rüzgâr türbinlerinin eksenleri rüzgar yönüne dik ve düşey olup kanatları da düşey
vaziyettedir. Düşey eksenli rüzgâr türbinlerinde rüzgarın esme yönü değiştiği zaman yatay eksenli rüzgar türbinlerinde
olduğu gibi herhangi bir pozisyon değiştirmesi olmaz. Elektrik üretim amaçlı şebeke bağlantılı modern rüzgar türbinleri
çoğunlukla 3 kanatlı, yatay eksenli ve up-wind türü rüzgar türbinleridir [2].
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Şekil 1. Rüzgar türbini [3].

Şekil 2. Rüzgar türbininin eve bağlanma şeması [4].

Son yıllarda yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan rüzgar enerjisinin kullanımıyla ilgili çalışmalar artmıştır. Köse
ve Özgören (2005), Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinin rüzgar enerjisi potansiyelini
belirlemişlerdir. Ölçümleri 21 aylık periyodları kapsayıp yerden 10 m ve 20 m yükseklikteki ortalama rüzgar hızını ve
20 m yükseklikteki rüzgar yönünü içermektedir. Kapasiteyi, yatırım maliyetini ve geri ödeme sürelerini
hesaplamışlardır. Bölgeye kurulabilecek rüzgar enerjisi santrali için minimum maliyet ve geri ödeme süresini
verebilecek türbin tipini seçmişlerdir. İlk yatırım maliyetini 6 yıldan daha az bir sürede çıkaracakları sonucuna
ulaşmışlardır [5]. Ammari vd. (2015), Ürdün’ün beş farklı bölgesinin rüzgar enerjisini ve rüzgar hızı verilerini Weibull
dağılımına göre analiz ederek değerlendirmişlerdir. 100-3000 kW arasında değişen farklı güce sahip beş farklı rüzgar
türbininin uygulanabilirliğini araştırmışlardır [6]. Zhang vd. (2016), gelecekteki küresel enerji üzerinde rüzgar
teknolojisi ilerlemesinin etkilerini incelemişlerdir. Küresel ısınmayı ve çevresel zararları önlemek için rüzgar enerjisi
gibi düşük karbonlu teknolojilerin kullanımının daha güvenli olduğundan bahsetmişlerdir. Bugünkü teknolojik
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gelişmeler bize, gelecekte 40-50 yıl içerisinde elektrik üretiminin artacağını ve 90-100 yıl içerisinde ise elektrik
maliyetinin düşeceğini göstermektedir. Rüzgar enerjisinin kullanılmasının, uzun vadede 1/3 gaz ve 1/28 kömür
yakılmasını engelleyeceğini ve 1/2 elektrik enerjisi sisteminden 1/2 biyokütle ve 1/20 nükleer yakıt tasarrufu
sağlayacağını belirtmişlerdir [7]. Kidmo vd. (2016), Kamerun’un güney bölgelerinde rüzgar enerjisini geliştirme ve
elektrik üretimi için potansiyel araştırması yapmışlardır. Zemin seviyesinden 10 m yükseklikteki 28 yıllık rüzgar hızı
verilerini Weilbell Distribution yöntemini kullanarak istatistiksel olarak analiz etmişlerdir. 50-2000 kW arasındaki
elektrik üretimi için 5 ticari rüzgar türbininin performansını değerlendirmişlerdir. Bunu kapasite faktörlerini, güç ve
enerji çıktılarını hesaplayarak yapmışlardır. Elde ettikleri sonuçlardan, en yüksek kapasite faktörü ve en düşük enerji
maliyetiyle kurulum için en uygun rüzgar türbinini YDF-1500-87 (1500 kW) olarak belirlemişlerdir [8].
Elazığ ilinin rüzgar bilgileri aşağıdaki şekillerde verilmiştir (Şekil 3-5). Elâzığ ili, Doğu Anadolu Bölgesi'nin
güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümü'nde, 40° 21’ ile 38° 30’ doğu boylamları ve 38° 17’ ile 39° 11’ kuzey enlemleri
arasında yer almaktadır. Karasal iklimin etkisi altındadır. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve sert geçer [9].

Şekil 3. Elazığ ili rüzgar hızı haritası [9].

Ekonomik RES yatırımı için 7 m/s veya üzerinde rüzgar hızı gerekmektedir. Ekonomik RES yatırımı için %35 veya
üzerinde kapasite faktörü gerekmektedir. Elazığ ili için kapasite faktörleri Şekil 4’te verilmiştir. Elazığ ilinde rüzgar
enerjisi santrali kurulabilir alanlar Şekil 5’te gösterilmiş olup, gri renkli alanlara rüzgar santrali kurulamayacağı kabul
edilmiştir.

Şekil 4. Elazığ ili kapasite faktörü [9].
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Şekil 5. Elazığ ilinde rüzgar enerjisi santrali kurulabilir alanlar [9].

Türkiye’de lisanssız rüzgar enerjisinin gelişimi Şekil 6’da verildiği gibidir. Lisanssız rüzgar enerjisi üretiminde ilk
aşamada türbinlere uygun yer seçimi yapılmaktadır. Santralin kurulacağı yerin belirlenmesinden sonra lisans sahibi
tarafından rüzgar ölçümlerinin yapılması için gerekli izin alınmaktadır. Eğer bölge rüzgar enerjisi üretimi için uygunsa
türbinler için yerleştirme planı yapılmaktadır. Bu aşamadan sonra santralin kurulacağı alanda şebeke bağlantısı ve
toplam maliyet için fizibilite çalışmaları gerçekleştirilir. Sonrasında ise alınan izinler neticesinde santralin kurulumuna
başlanır.

Şekil 6. Türkiye’de lisanssız rüzgar enerjisinin gelişimi [12].

Rüzgar türbinlerinin işletmeye alınması, inşaat işlemlerinin başlaması ile üretime geçiş sürecine kadar olan dönemde
yani yaklaşık 3 ay gibi bir sürede gerçekleşmektedir. Türbinler istenildiğinde kısa sürede sökülerek başka bir bölgeye
de sorunsuz olarak taşınabilmektedir. Rüzgar türbinlerinin 3 ay gibi bir sürede üretime geçirilmesi kısa dönemde enerji
talebi bulunan ülkeler açısından oldukça önem taşımaktadır [10].
Elazığ iline bağlı eski bir belediye olan Harput Mahallesi ile Elazığ ili arasında büyük oranda bir kot farkı mevcuttur.
Elazığ rakımı 1067 m, Harput rakımı ise şehir merkezi 1240, buzluk mağarası kısmı ise 1680 m’dir [11]. Ortalama
yükseklik 1460 m seviyesindedir ve Harput’taki rüzgar hızı değerleri Elazığ ili ortalamasının üzerindedir. Bu nedenle
Rüzgar türbini kurulumu için Elazığ ili Harput Mahallesi seçilmiştir. Harput Mahallesi için Elazığ Meteoroloji 13.
Bölge Müdürlüğü’nden rüzgar hızı ile ilgili veri talebinde bulunulmuş, ancak düzenli bir veri alınamamıştır. Bu
nedenle, Meteoroloji Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre (Şekil 5) [9], bu çalışmamızda Harput
için ortalama rüzgar hızını 5.5 m/s olarak belirledik.
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2.

BİR RÜZGÂR TÜRBİNİNİN ÜRETEBİLECEĞİ TEORİK GÜÇ HESABI

2.1. Bir Rüzgâr Türbininin Üretebileceği Teorik Güç Hesabı
Bir rüzgar türbininin teorik gücü, kinetik enerji ve momentumun birleşiminden oluşan aşağıdaki denklemden
hesaplanmaktadır. Türbinin teorik gücü rüzgar hızının küpüyle doğru orantılıdır. Bu nedenle, rüzgar hızının fazla
olduğu yerlere rüzgar enerji santralleri kurmak ekonomik olmakta ve bu tür rüzgar kaynak alanlarında daha çok enerji
üretilebilmektedir [2].
P t = 1/2. ρ. A. V3 .η

(W)

(1)

Denklemde, P t , rüzgâr türbini tarafından üretilen teorik gücü (W); A, rotor süpürme alanını (m2); D, rotor çapını (m);
V, rüzgâr hızını (m/s); η, rüzgâr türbin verimliliğini; ρ, hava yoğunluğunu (1.225 kg/m3) vermektedir. Rüzgâr türbin
verimliliği (η) ideal şartlarda %59 olarak alınır ve bu değer Betz Limiti olarak adlandırılır [13].
A = π.D2 /4 (m2)

(2)

Rüzgar türbini ürettiği teorik gücü elektrik enerjisine dönüştürür. Bir rüzgar türbininden t zamanda elde edilebilecek
elektrik enerjisi (E e ) aşağıdaki denklemle bulunur:
E e = P t *t (kWh)

(3)

Burada;
t: Zaman (1yıl= 8760 saat olarak alınır)

2.2. Konut İçerisindeki Elektrikli Aletler ve Güçleri
Bir ailenin elektrik tüketimi aşağıdaki Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Bir evin saatlik bazda enerji tüketimi [14].
Saat

Buzdolabı
(W)

Aydınlatma
(W)

0-1
1-2
2-3

57
57
57

25
25
25

82
82
82

3-4
4-5

57
57

25
25

82
82

5-6

57

25

82

6-7
7-8

57
57

25

8-9
9-10

57
57

10-11
11-12

57
57

500

12-13

57

500

13-14
14-15

57
57

15-16
16-17

57
57

17-18
18-19

57
57

19-20

57

250

20-21
21-22

57
57

250
250

22-23
23-24

57
57

150
150

Toplam

1368

1225

Ütü,
Bulaşıık ve
Çamaşır
Makineleri
(W)

Mutfak
(W)

Televizyon,
Bilgisayar
(W)

Toplam
(W)

82
157

100

57
57
200
200

257
757

200

757

100

157
57
57
57

1000
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100

200

57
357

100

200

607

500
500

807
807

200
200

407
407

2400

6393

400
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Konutun Ortalama Günlük Enerjisi= 6393 W = 6.4 kW olur.

2.3. Rüzgâr Enerjisi İle Harput’ ta Bir Evin Elektrik İhtiyacını Karşılayacak Rüzgâr Türbini Tasarımı
P: (Rüzgâr Türbini Gücü) 6.4 kW=6400 W
V: (Elazığ- Harput için ortalama rüzgar hızı) 5.5 m/s
ρ: 1.225 kg/m3
η: %50
Verilenleri denklem (1) de yerlerine yerleştirecek olursak:
6400 = 1/2 * (1.225)* (π.D2 /4) * (5.5)3 *(0.50)
eşitliğinden rotor çapımız yaklaşık olarak 12 m çıkar.
D= 12.6 m
Yapılan tasarım hesaplamalarında 5.5 m/s rüzgar hızı ve 12.6 m rotor çapında üretilebilecek maksimum güç 6400 W
bulunur.

2.3.3.

Maliyet Hesabı ve Geri Ödeme Süresi

Hesaplanan 10 kW’lık rüzgar türbini için yaklaşık maliyet hesabı Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Bir ev için yaklaşık maliyet hesabı
10 kW Türbin Fiyatı (20 m’lik
direk, 12.6 m rotor çapı, invertör,
protection box, sayaç, pano ve
nakliye dahil)
Kurulum ve diğer giderler (beton
vs.)
TOPLAM

140000 TL (KDV Dahil)

1000 TL
141000 TL

Yapılan hesaplamalara göre rüzgar türbini toplam maliyeti: 141000 TL (KDV dahil) olarak bulunmuştur. Buna göre
geri ödeme süresi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
1kWh elektrik fiyatı: 0.42 TL (KDV dahil) [15].
Yıllık ortalama rüzgar hızı: 5.5 m/s
Saatteki elektrik üretim değeri: 2 kW/h [13].
Günlük üretim değeri: 48 kW/gün
Aylık üretim değeri: 1440 kW/ay
Yıllık üretim değeri: 17520 kW/yıl
Verim: % 50
Yıllık elektrik üretim ( YEÜ): 17520*0.42= 7358.4 TL
Sonuç olarak geri ödeme süresi,
141000/7358.4= 19 yıl bulunur.
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2.4. Sonuç ve Öneriler
Elazığ Harput’ta yıllık ortalama rüzgar hızı meteoroloji verilerine göre 5.5 m/s civarındadır. Bir evin 6.4 kW’lık elektrik
ihtiyacına karşılık, tasarımı yapılan türbin 10 kW’lık ve bir evin geri ödeme süresinin yaklaşık olarak 19 yıl olduğu
hesaplanmıştır. Tasarımı, 5 ev için üç adet 10 kW’lık türbin için hesaplayacak olursak, 6.4 kW’lık 5 eve ait yaklaşık
30 kW’lık bir rüzgar türbininin maliyeti ile üreteceği elektrik enerjisi miktarı kıyaslandığında 5 evin geri ödeme
süresinin yaklaşık olarak 11 yıl olduğu görülmektedir. Köse ve Özgören [2], Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat
Kampüsü bölgesinin rüzgar enerjisi potansiyeli için yaptıkları çalışmada da, ilk yatırım maliyetini 6 yıldan daha az bir
sürede çıkaracakları sonucuna ulaşmışlardır. Harput için, ileride güvenilir rüzgar ortalama hız değerleri elde
edildiğinde, bu çalışmanın tekrarlanması gerekecektir.
Yenilenebilir enerji dolayısıyla rüzgar enerjisinin kullanımı çevre kirliliğini önlemede olumlu katkılar sunmaktadır.
Rüzgar enerjisinin kullanımının yaygınlaştırılması karbon salınımı ve küresel ısınmayı önemli derecede etkilemektedir.
Yoğun bir şekilde fosil yakıt kullanan ülkemizde bu tür enerjiyi kullanmak oldukça fayda sağlayacaktır.
Rüzgar enerjisi ile ilgili yatırımların yapılması ile tesis sayıları artacak, bu artış ise nitelikli iş gücü ve sanayi sektöründe
olumlu sonuçlara neden olacaktır. Bu da istihdamı artıracak ve eğitimde düzenlemeleri gerektirecektir. Ülkemizde bu
tür enerjilerin kullanılması elektrik üretiminde dışa bağımlılığımızı azaltacaktır.
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Abstract
In this work, we investigated frequency and voltage dependent of electrical and dielectric properties of
Ag/GO-PVA/p-Si structure. The capacitance–voltage (C–V) and conductance–voltage (G/ω–V)
measurements of Ag/GO-PVA/p-Si structure were performed in the frequency range of 10 kHz–0.5 MHz
at room temperature by using ST2826/A High Frequency LCR Meter. The capacitance values decreased
with increasing frequency. These decreases at higher frequencies are attributed to existence of interface
state densities. Also, frequency dependence of interface states density (NSS) was obtained using HillColeman method. The interface states densities and series resistance decreases with increasing
frequency. The frequency dependence of the dielectric constant (ε') and dielectric loss (ε'') were
calculated from the C–V and G/ω–V dates. The values of dielectric constant (ε') and dielectric loss (ε'')
decreases with increasing frequency.

Keywords: Electric properties, dielectric properties, C–V and G/ω–V.

1. INTRODUCTION
Graphene oxide (GO) is a single layer of graphite with oxygen functional groups attached on its
surface and edges. These functional groups break the sp2 network on the graphene surface and
deteriorate its electrical conductivity [1, 2]. Graphene oxide has attracted the attention of
researchers due to its tunable electrical properties from insulator to graphene like semiconductor
and its ease of solution processability for large area flexible electronic applications [3,4]. Owing to
its exceptional electrical and photonic properties, graphene is considered to be a promising
building block for future generations of electronic and optoelectronic devices [5,6].
The capacitance-voltage and conductance-voltage characteristics of metal-oxide-semiconductor
(MOS) structures have been studied during the last few decades [7-9]. The performance and
reliability of Ag/Graphene oxide doped poly(vinyl alcohol) nanocomposite (GO-PVA)/p-Si
structures are also dependent on various parameters such as the processing of surface, interface
state densities, applied bias voltage and series and resistances of the structure.
*
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The dielectric is an electrical insulator that can be polarized by an applied electric field. To
investigation of dielectric properties (ε', ε'' and tanδ) is an important part of the physical analysis
of semiconductor, since it provides information valuable in all stages resource development
ranging from formation evaluation to processing, process diagnostics, controls, and upgrading the
product. Thus, the frequency dependent electrical and dielectric characteristics are very important
according to accuracy and reliability result. Also, the frequency response of the dielectric constant
(ε'), dielectric loss (ε''), and dielectric loss tangent (tanδ) is dominated by a low frequency
dispersion, whose physical origin has long been in question [10].
The aim of this paper is to clarify frequency dependent electrical and dielectric properties of
nGO-PVA/p-Si structures using capacitance–voltage (C–V) and conductance–voltage (G/ω–V)
measurements technique in the frequency range 10 kHz–500 kHz range at room temperature.

2. MATERIALS AND METHODS
A polished p-type Si (100) wafer with 400 μm thickness and 1–8 Ω-cm resistivity was used as a
substrate wafer for the fabrication of the Ag/nGO-PVA/p-Si structure. The p-type silisium wafer
was cleansed by using RCA cleaning process [11]. The cleansing processes leaved wafers with a
thin oxide film which is known that an ohmic contact is required for realizing long-lifetime
operation of optical and electrical devices. About 50 nm thick Ag was evaporated on the back side
of the p-type Si for the ohmic contact, and the p-Si/Ag structure was annealed at 570 °C for 3 min
in a N 2 atmosphere.
Nanographene oxide (nGO) was prepared from extra pure graphite powder (Sigma Adrich,
99.99%) according to improved Hummers method. The poly(vinyl alc ohol) (PVA) has good
chemical, thermal and mechanical stability [12]. The nGO-PVA nanocomposites based diode,
Ag/nGO-PVA/p-Si/Ag structures was obtained by spin coating technique. As can be seen Fig. 1, it
shows the schematic diagram of the nGO-PVA nanocomposites based diode structure used in this
study. The C–V and G/ω–V measurements of Ag/nGO-PVA/p-Si structure were performed in the
frequency range of 10 kHz–500 kHz at room temperature by using ST2826/A High Frequency
LCR Meter. All measurements were carried out with the help of a microcomputer through an
IEEE-488 ac/dc converter card at room temperature in the dark.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Figs. 2 and 3 show the forward and reverse capacitance–voltage (C–V) and conductance–
voltage (G/ω–V) plots of Ag/GO-PVA/p-Si structure in the frequency range 10 kHz–500 kHz
range at room temperature, respectively. As can be seen from these figures, the capacitance and
conductance plots are dependent on both the bias voltage and frequency. The variation of
capacitance decreased with increasing frequency and voltage, whereas the values of conductance
increased with increasing frequency. This behaviour attributed to the molecular restructuring and
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reordering of the interface states and series resistance or this situation of the conductance is
attributed to particular distribution of surface states at between metal-semiconductor [13, 14]. At
the same time, the both C-V and G/ω–V curves have an anomalous peak and the values of
capacitance and conductance give a peak in each frequency. This occurs because in the frequency
range of 10 kHz– 500 kHz at room temperature the interface states can follow the ac signal and
yield an excess capacitance, which depends on the frequency [11].
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Series resistance (R S ) is one of the important sources of small signal energy loss in MS
structures. We applied the method developed by Nicollian and Goetzberger [15] in which the RS
of the structure can be obtained from capacitance-voltage and conductance-voltage measurements
in the strong accumulation region. The various structure is biased into strong accumulation and the
admittance Y m across terminals, in terms of the capacitance C m and equivalent parallel
conductance Gm, is given by [ 12, 15];

Ym = [Gm + jωC m ]

(1)

where the series resistance is the real part of the impedance Z m =1/Y m . From C–V and G/ω–V
measurements in strong accumulation, the series resistance R S was calculated [12] through
relation:

RSeries =

(Gma ωCma )2
[1 + (Gma ωCma )]Gma

(2)

where ω (=2πf ) is the angular frequency, G ma and C ma are values of the conductance and
capacitance obtained in strong accumulation region. The series resistance of Ag/GO-PVA/p-Si
structure is calculated according to Eq. (2) in the frequency range 10 kHz–500 kHz range at room
temperature. As shown in Fig. 4, the values of series resistance decrease with increasing frequency
and then remain almost constant at sufficiently high frequencies. This behavior is attributed to the
trapped charges, which gain enough energy to escape from the traps located in the multilayer’s
interface at low frequencies [16,17].
Also, frequency dependence of interface states density (N SS ) was obtained using HillColeman method [18]. The density of interface states for Ag/GO-PVA/p-Si structure can be
calculated by using the following equation [19];

N SS =

2
qA

((Gm

(Gm ω )max
ω )max C ox )2 + (1 − C m

C ox ) )
2

(3)

where, A is the diode area, ω is the angular frequency, Cm and (G/ω)max are the measured
capacitance and conductance which correspond to the peak values, respectively, and C ox is the
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capacitance of the insulator layer and can be obtained from C-V and G/ω-V measurements in
strong accumulation region. As can be seen in Fig. 5, the values of interface states densities
decrease with increasing frequency. In particularly at low frequencies, the interfaces states density
strongly depends on frequency.
Dielectric constant of material is a measurement of the quality and electrical properties of the
structure. The real and imaginary parts of the relative permittivity of the metal-semiconductor or
metal-oxide-semiconductor structures can be defined in the following complex form [20, 21];

ε * (ω ) = ε ' (ω ) − jε '' (ω )

(4)

where ε' and ε'' are the real and the imaginary of complex permittivity, j is the
imaginary root of -1, ω= 2πf, and f is the frequency of the applied electric field.
The imaginary part, or loss factor (ε'') is expressed as,

ε '' =

Gm d ox
Aε 0ω

(5)

where G m is the conductivity of device and ω is the angular frequency. So, the
values of dielectric constant (ε') and dielectric loss (ε'')' in the case of admittance
measurements can be expressed and follows [22, 23]:

ε' =

Cm
Co

ε '' =

Gm d ox
Gm
=
ωC0
Aε 0ω

(6)
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As can be seen Fig. 6 and Fig.7, the values of the ε' and ε'' decrease with an increase in frequency,
respectively. These increases of dielectric properties (ε' and ε'') towards to lower frequency regions
may be attributed to the presence of interfacial polarization mechanism, which could be effective
at low frequency.
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4. CONCLUSION
We investigated frequency and voltage dependent electrical and dielectric properties of
Ag/GO-PVA/p-Si structure using C–V and G/ω–V characteristics in the frequency range from 10
kHz to 500 kHz at 300 K. These results show that the electrical and dielectric properties of the C–
V and G/ω–V characteristics of Ag/GO-PVA/p-Si structure were found to be strongly dependent to
frequency, especially at low frequency. In the low frequencies the value of capacitance and
conductance of Ag/GO-PVA/p-Si structure are higher than the high frequencies. This state may be
attributed to the capacitive response of interface states to the measurement. The values of dielectric
constant (ε') and dielectric loss (ε'') decreases with increasing frequency. These behaviors of
dielectric properties especially depend on frequency, interfacial oxide layer, and the density of
space charges. Also, these behaviors are attributed to the decrease of polarization with increasing
frequency in the GO-PVA/p-Si interface. Thus, there was a good agreement between electrical and
dielectric properties of Ag/GO-PVA/p-Si structure. According to the electrical and dielectric
properties, in the future, it can be used contacts, integrated circuits, and the other electronics
devices.
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