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Abstract
Hot forging is a process of plastic shaping. In this process, metal materials which are heated up to a
specific temperature are sized and shaped by pushing force such as hammering and pressing. Especially,
workers of forging industry must take measures risks arising from vibration and noise. For this reason,
enhancement and following up frequently of work health and safety trainings and applications are very
important for every companies.
In this study, the noise exposed values of seventy employees a factory operating in Istanbul were
evaluated according to work start date of in forging press worker. By considering the education level of
the forging press worker, the precautions taken by the factory and the convenience of the use of personal
protective equipment that the last stage of risk control steps were evaluated.
Keywords: Work health and safety, forging industry, noise exposure, hot forging..

1. GİRİŞ
Sıcak dövme ile çeliğe şekil verme işlemi en eski yöntemlerden biri olup halen günümüzde başta otomotiv
sanayi olmak üzere savunma sanayi, uçak sanayi gibi birçok alanda kullanılan, kritik yüklenme durumları
karşısında yüksek niteliğe sahip olması beklenen parçaların üretilmesi sıcak şekillendirme yöntemi ile imal
edilmektedir. Sıcak dövme ile şekil verme işi çeliğin 1250 °C sıcaklığa kadar tavlanıp daha sonra son hali
belirlenmiş olan dövme parçası için tasarlanıp üretilen alt-üst kalıplar arasında darbeleme veya presleme
yoluyla dövülen çeliğin istenilen şekle getirilmesi işlemidir. Sıcak dövme endüstrisinin avantajları ise
karmaşık yapıya sahip olan parçaların imalatının seri olarak üretilmesidir.
Dövme imalatı sırasında kullanılan tezgâhlardan çıkan sesler çalışanları rahatsız edecek gürültü meydana
getirmektedir.
Gelişen teknoloji ile birlikte makine kullanımı da paralel olarak artış göstermiştir. Makine kullanımının
artması ile birçok sağlık ve güvenlik riskini de beraberinde getirmiştir. İş hayatının tüm kollarında çalışan
insanlar, yapmış oldukları işin yapısı gereği güvenlik ve sağlıklarını tehdit eden risk faktörlerine maruz
kalmaktadırlar. Bu faktörlerden bir tanesi de fiziksel risk etmenleri başlığı altında yer alan gürültüdür [1].
Gündelik hayatımızda gürültü sorunu bilhassa metropollerdeki trafik ve endüstri olarak karşımıza çıktığı
görülmektedir [2]. İş yerinde çalışanların maruz kaldıkları gürültü önemli ölçüde risk oluşturan ve önlem
alınması gereken kriterdir [3]. Gürültü sade bir anlatımla, insanlarda rahatsız edici sesler olarak ifade
edilmektedir. Bu ifadeden hareketle gürültü işçi sağlığı açısından, dış ve iç ortamlarda tahribata sebep
olabilecek ve sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir davranışa sahip olması söz konusudur. Bu varsayıştan ve
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teorik bilgiler ışığı altında gürültünün insan rahatlığına negatif yönde etkilediği öngörülmektedir. Bulunduğu
ortamda istenmeyen gürültünün, sürekliliği ve yüksek seviyelerde seyretmesi gürültü kirliliğini ortaya
çıkarmaktadır. Fiziksel ve psikolojik hastalıkların sebeplerini üzerinde barındıran çevre ve sağlık problemi
olarak da tanımlanabilir. Gürültü oluşumuna sebebiyet veren başlıca sanayi kolları; metal, tekstil, kimya,
dökümhaneler ve otomotiv sanayisi vb. birçok sektör sıralanabilir [4]. Dünyada çevre kirlenmesi ve
korunması ile ilgili sorunlar arasında gürültü de yer almaktadır. Büyük şehirlerimizde ve sanayinin yoğun
olarak bulunduğu şehirlerde ciddiye alınması gereken bu sorun, çevreye zarar veren bir öge olarak çözüm
beklemektedir [5].
Gürültüye bağlı işitme kaybı; akustik travma adı verilen yüksek şiddetteki bir sese, işitme organında hasara
neden olabilecek süreklilikte veya ani olarak bir kez maruz kalan kişilerde oluşan meslek hastalığıdır. İşitme
kaybının kapsam ve derecesine etki eden kriterler; gürültünün frekans şiddeti, kişinin yaşı ve maruziyet süresi
gibi kriterler olarak sıralanabilir. Bir işçinin 8 saat aralıksız çalışması esnasında maruz kaldığı gürültü sınırı,
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 85 dB(A) olarak belirtilmiştir [4]. Desibel (dB), logaritmik bir
büyüklüktür ve ses basınç seviyesi olarak tanımlanır [6]. (A) ise uluslararası standartlara uygun (IEC
61672:2003) ses basınç seviyesi ölçümünde kullanılan insan kulağının duyacağı ses seviyesini ifade
etmektedir [7].
Çalışanların işyeri ortamından kaynaklanabilecek riskler için uyarılması, bu riskler için uyarılması ve
korunması için gerekli tedbirlerin alınıp ekipmanların tedarik edilmesi, işletmenin işçiyi gözetme borcundan
kaynaklanmaktadır. İşçinin yapması gereken husus ise alınan tedbirleri uygulamaktır. Devlet ise ilgili
mevzuatı düzenleyerek denetlemelerle uygulamaların yapılıp yapılmadığını teftiş etmekle yükümlüdür [8].
Bu çalışmada, İstanbul’da faaliyet gösteren yetmiş işçinin çalıştığı bir işletmedeki dövme sanayisinde çekiç
ve pres tezgâhlardan çıkan sesin ortamda oluşturduğu gürültü seviyeleri iş sağlığı ve güvenliği kanununun
çalışanların gürültüden korunmalarına dair yönetmeliğe göre değerlendirilmiştir. Çalışanların maruz
kaldıkları gürültü düzeyleri, gürültüyü önleme yolları, çalışanların eğitim durumları ile işe giriş tarihlerine
göre gözlem ve ankete dayalı olarak çözüm yollarının firmalara ve literatüre ışık tutması amaçlanmıştır.

2. MATERYAL ve YÖNTEM
Tesiste yapılan ortam ses ölçümleri el tipi ses seviyesi ölçme cihazı kullanılarak, TS ISO 1996-2, 2009’ a
göre [9] yapılmıştır. Ölçümler; C67 kodlu, 11754 seri numaralı SVANTEK 958 ve C134 kodlu, 9786 seri
numaralı SVANTEK 949 marka ve modelli portatif gürültü ölçüm cihazı ile yapılmıştır.
Diğer ölçüm yöntemi ise; maruziyet gürültü ölçümleri ise TS 2607 ISO 1999 standardı [10] kullanılarak
yapılmıştır. Ölçümler C194 kodlu CIRRUS marka CR110A model (CA8850, CA6958, CA6953, CA6948,
CA6102 seri numaralı cihazlar) kişisel dozimetre cihazı ile yapılmıştır. Bu cihazın özellikleri aşağıdaki Tablo
I’ de gösterilmiştir.
İstanbul ilinde faaliyet gösteren sıcak dövme fabrikasında çalışan 70 işçiye, 15 soruluk anket uygulanmış olup
anketteki soruların cevapları tablolar halinde hazırlanıp her sorunun yorumlaması yapılmıştır. Ankete katılım
sayısı 68 kişidir, böylece işçilerin KKD ile işletmenin iş sağlığı ve güvenliğine verdiği önemi ortaya
çıkarmaya çalışılmıştır.
Tablo I. Kişisel Gürültü Dozimetresi cihazının özellikleri

Ölçüm aralığı

70 dB(A) - 130
dB(A) RMS
120 dB(C) 140 dB(C)

Frekans

Tüm RMS
ölçümleri için
(A), Pik Ses
basıncı için
(C)

Değişim
oranı

3dB,
4dB
veya
5dB

Kriter
seviyesi

Kriter
zamanı

Eşik

Zaman
değeri

Sıcaklık

80 dB,

8 saat,

Yok,

Yok

-10 ila 50 °C

85dB ve

12 saat,

80dB,

90dB

16 saat

90dB

işletme,
Yavaş

-20 ila 60 °C

Nem

% 95' e kadar
bağıl nem
yoğunlaşma
olmadan

RMS: Çalışanın max. ve min titreşim efektif değeridir. Yani, Elinizi titreşim yapan bir makinaya
koyduğunuzda hissettiğiniz titreşim değeridir.
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Gürültünün üretim gerçekleştiren bir işletmede kullanılan cihaz, makine ve tezgâhlardan kaynaklandığı
bilinmektedir. Özellikle, kullanımda olan tezgâhların işletme içerisindeki çalışma sıklığı fabrikanın yerleşim
planındaki dağılımı, bakım onarım çalışmaları gürültünün oluşumunda olumsuz rol oynamaktadır [2]. Gürültü
maruziyetinin insan sağlını olumsuz olarak etkisini önlemek için farklı yollar vardır. Toplu koruma, gürültü
maruziyetini azaltmada ana etmen olarak kullanılmaktadır. Gürültü alanında birden fazla toplu koruma yolu
vardır. Fakat, maliyetinin az olması ve kullanımının pratik olmasından dolayı kişisel koruyucu olan ve en son
tercih edilmesi gereken kulak koruyucu kullanımı, toplu korumaya tercih edilmektedir [1].

3.1 İşletmede yapılan iç ortam ölçümleri
İşletmede altmış farklı noktada iç ortam anlık gürültü ölçümleri yapılmıştır. Tesiste yapılan ölçümler işletme
normal koşullar altında yapılmış olup eşdeğer maksimum ve minimum gürültü seviyesi değerleri
belirlenmiştir. Anlık gürültü ölçüm değerlerinin ortalaması alınarak Şekil 1’ de gösterilmiştir. Burada, Leq:
Eş değer gürültü seviyesi, Lmax: En yüksek ses seviyesi ve Lmin: En düşük ses seviyesidir [10].

90,05
76,55
65,00

Şekil 1. Kapalı alan gürültü ölçüm dağılımı

İç ortamda yapılan anlık gürültü değerlerleri ile ilgili herhangi bir sınır değer olmadığı için ölçüm sonuçları
bir değer ile kıyaslanamamıştır. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun çalışanların gürültü ile ilgili
risklerden korunmalarına dair yönetmeliğin 5. maddesinde en düşük maruziyet değerini 80 dB(A) ve en
yüksek maruziyet eylem değeri ise 85 dB(A) olarak ifade edilmiştir [11]. İşletmede yapılan ölçümlerin bazı
yerlerinde bu değerleri aştığı bazı yerlerinde de altın da kaldığı görülmüştür. İmalatın yoğun olarak devam
ettiği dövme atölyesinde gürültü maruziyet eylem değerlerinin aştığı görülmekle birlikte mamul sevk
biriminde maruziyet eylem değerinin altında kaldığı görülmektedir.

3.2 Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümleri
İşletmeden kaynaklanan maruziyet gürültü seviyeleri 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun 30.
maddesine ve 9/1/1985 tarihli 3146 sayılı “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun” hükümlerine [12] dayanılarak 06/02/2003 tarihli ve 2003/10/EC sayılı Avrupa
Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel olarak hazırlanan 28.07.2013 tarih ve 28721 sayılı resmi
gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların Gürültü ile ilgili Risklerden Korunmalarına Dair
Yönetmelik” [11] hükümleri doğrultusunda dövme tezgâhında çalışan A, B, C isimli 3 personelde ölçümler
yapılarak sonuçları değerlendirmeye alınmıştır.
Gürültü ölçümleri sırasında, cihazın ölçümleri etkileyecek ölçüde herhangi bir gürültü çıkarılmamasına özen
gösterilmiştir. Ölçümleri yapan firma tarafından, çalışan personelin üzerine takılan cihaz, personeli rahatsız
etmeyecek şekilde bağlanmıştır. Personelin herhangi bir sebepten dolayı çalışmaya uzun süre ara verecekse,
bu zaman aralıklarında çalışanın üzerindeki cihazın kapatılması sağlanmıştır. Cihazın mikrofon kısmı çalışan
personelin kulağına yakın bir yere bağlanmış ve çalışanın mikrofona karşı bağırılmaması gerektiği
bağırılması durumunda yapılan ölçüm sonuçlarını etkileyebileceği bildirilmiştir. Mikrofon mümkün olduğu
kadar kulağın dış kanal girişinden 0.1 ile 0.3 m uzaklığında yakaya yerleştirilmiştir. Çalışma sırasında baş
konumu iyi belirlenmiştir. Ayakta duran kişinin bulunduğu zemin seviyesinden 1.55 m, 0.075 m tolerans
aralığında olabilecek bir yükseklikte ve oturan kişiler için, oturma düzleminin ortasında 0.80 m, 0.05 m
tolerans aralığında olabilecek bir yükseklikte olmasına özen gösterilmiştir.
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3.2.1 Ölçüm sonuçları
İşletmede normal çalışma koşulları gerçekleşirken 3 personel üzerinde kişisel maruziyet ölçümleri
yapılmıştır. Ölçüm yapılan bölümde; DG40 sıcak dövme tezgâhı ağırlık prensibine göre çalışmakla birlikte
hem hidrolik hem de pnomatik sistem dövme tezgâhının koçlarının aşağı yukarı hareketini sağlamaktadır.
DG40 tezgâhı bir darbe esnasında maksimum 40 ton metre kuvvetle darbe yapmaktadır. Operatörün tezgâh
pedalına bastığı anda basınçlı hava üst kepte ilgili odalardan basınç noktasına ulaşarak üst koçu aşağı doğru
iterek hareket ettirmektedir. Üst koç aşağı inerken üst koç ile bağlantılı olan hidrolik sistem alt koçun altında
bulunan hidrolik tanktan basınç artışını sağlayarak alt tankın üzerinde bulunan alt koçun yukarı doğru hareket
etmesini sağlayarak koçlar arasında karşı vuruş gerçekleşmektedir.
DG16 tezgâhı çalışma prensibi DG 40 tezgâhı ile aynı olup arasındaki fark; üst koç ağırlığı 12125 kg, alt koç
ağırlığı 12825 kg’ dır. DG16 tezgâhı alt kalıp ve üst kalıp yüksekliği 450 mm’ dir.
DIGEP 1600 tezgâhı ise hidrolik sistemle çalışmaktadır. Ana tanktaki hidroliğin basıncını arttırmak sureti ile
hareketli olan üst tablayı aşağı doğru hareket ettirerek sabit olan alt tablada bağlı olan dövme sistemlerinde
imalatı gerçekleştirmektedir. 1600 tonluk kuvvet üretmektedir.
Çalışma ortamındaki çıkan gürültü, yayılarak çalışılan mekânın duvarlarından yansır. Bu yansıma ile birlikte
gürültü maruziyeti de artmış olur. Bu yansıma oluştuğu anda gürültü enerjisinin bir kısmını soğurarak
sönümleme görevi görür. Gürültü maruziyetinde ortamın etkisi, gürültü çıkaran ekipmanın uzaklığına göre
değişim göstermektedir. Gürültü kaynağından uzak olan bölgelerde ortamın etkisi, maruziyete önemli
derecede katkı sağlar. Çünkü ses kaynağından uzaklaştıkça, yansıma ile sesin etkisi de artış gösterir. Direk
olarak gelen sesin maruziyete etkisi gürültü kaynağının yanında fazladır. Bu alana “açık alan” denilmektedir.
Gürültü kaynağından çıkarak yansıyan sesin maruziyete olan etkisi gürültü kaynağından uzaklaştıkça artar.
Bu alana ise “yankılı alan” denilmektedir. Yankılı alanda gürültü düzeyi sabittir [1]. Ölçüm yaptığımız bu
işletmede, gürültüye karşı alınan önlemlerin başında kaynaktan çıkan veya anlık olarak çıkan gürültünün
yansımasını engellemek amacı ile çatılara sıralı olarak konulan sesi absorbe eden ve yansımasına engel olan
malzemeler yerleştirilerek açık ya da yankılı alan engellenmiştir. Bir diğer sistem ise özellikle işletme
genelinde talaş kaldırma ile şekil verme işlemi gerçekleşirken çıkan gürültü yansımalarını tezgâh içerisin de
tutabilecek teknoloji ile yapılmasıdır. İşletmede fiziksel risk etmenlerinden gürültü için bir takım önlemler
alındığı görülmüştür. Bu önlemlerden en önemlisi ve geçerlisi olan çatılara yaptırılmış olan sesin
yankılanmasını önleyici gürültü absorbe özelliği taşıyan sistemdir. Yapılan ölçüm sonuçları Tablo II’de
belirtilmiştir.
Yapılan ölçüm sonuçlarına göre DG40 gurubunda çalışan personelin üzerinde yapılan gürültü ölçüm sonucu
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 30. maddesine göre düzenlenen çalışanın gürültü ile ilgili
risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre 5. madde de belirtilen en yüksek maruziyet eylem değeri olan
8 saatlik çalışma süresi için 85 dB(A) sınır değeri ile karşılaştırılmış olup yapılan ölçüm değerinin 85 dB(A)
sınır değeri geçtiği görülmüştür. İşletmede 15 soruluk yapılan ankete katılım oranı oldukça yüksektir.
Tablo II. Kişisel maruziyet gürültü ölçüm sonuçları.
Ölçüm
yapılan
personel

Ölçüm
yapılan
tezgah

Ölçüm
süresi(dk)

Leq dB(A)

Maruziyet
değeri Lex
8dB(A)

Ç.G.R.K.Y.:
Madde 5-(1)

Peak (max.)
değer,
dB(C)

Ç.G.R.K.Y.:
Madde 5-(1)

A

DG40
grubu

289

106,5

105,9

>MSD
>EYMED
>EDMED

146,1

>MSD
>EYMED
>EDMED

B

DG16
gurubu

287

109,2

106,6

>MSD
>EYMED
>EDMED

144,2

>MSD
>EYMED
>EDMED

C

DIGEP1600
gurubu

265

97,2

96,6

>MSD
>EYMED
>EDMED

144,3

>MSD
>EYMED
>EDMED

Ç.G.R.K.Y: Çalışanların Gürültü Risklerinden Korunma Yönetmeliği, MSD: Maruziyet sınır değeri
LEX,8h=87dB(A) ve Peak(max.) C = 140 dB, EYMED: En yüksek maruziyet eylem değeri LEX,8h= 85 dB(A)
ve Peak C= 135 dB, EDMED: En düşük maruziyet eylem değeri LEX, 8h= 80 dB (A) ve Peak C= 135 dB
[11].
Şekil 2a’ da dövme işletmesinde çalışanların özellikle yirmi altı ve kırk beş yaş arasında olan işçilerin olduğu
görülmektedir. Bu durumun bu yaş aralığında ki insanların işten çıktıkları takdirde tekrar iş bulamayacakları
gibi bir düşünce hakimdir. Dövme fabrikalarının Türkiye’de çok yoğun bir şekilde olmaması da bu durumun
ortaya çıkmasını sağlamıştır. On sekiz ile yirmi beş yaş aralığında olan ve yeni başlayan çalışanların işi daha
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hızlı bıraktıkları görüşmeler ile ortaya çıkmıştır. Genç işçilerin daha erken dövme işini bırakmalarının sebebi
olarak ağır fiziksel koşullara ve vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayamamaları olarak
değerlendirilmektedir.
Şekil 2b' de dövme atölyesinde çalışanların % 67’si sigara kullanmaktadır. Çalışma saatleri içerisinde çok
fazla sigara kullanımı göze çarpmamaktadır. İş yoğunluğunu işletme de sigara içme oranını azaltma da
yasaklardan daha fazla etkilediği görülmüştür. Sigara kullanmayan işçilerinde büyük bir kısmının sonradan
bıraktığı öğrenilmiştir.
a)

b)

Şekil 2. a) Dövme işletmesinde çalışanların yaş dağılımı, b) Dövme işletmesinde çalışanların sigara kullanım dağılımı.

Şekil 3a 'da KKD kullanımında % 97'lik bir kullanım olduğu görülmesine karşın yapılan gözlemlere göre
atölye yöneticileri atölyede iş takibi ve uygulamaları gözlemlemediği zamanlarda kurallara katılım oranında
gözle görülür düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir.
Şekil 3b' de KKD kurallarına uymayanlar ile yüz yüze görüşmelerde kullanılan ekipmanın rahatsız ettiği
konusunu çok fazla dile getirmektedirler. Şekil 3 ile bağlantılı olarak, sorulan bu soruya olumsuz cevap veren
çalışanlar ile ilgili olmasına rağmen KKD kullanan işçiler de rahatsızlıklarını bu soruda cevaben vermişlerdir.
Bu rahatsızlıklar eldivenlerin ellerine göre olmaması, baret kullanımında başın terlemesi olarak ifade
edilmiştir. Kullanılan eldivenlerin her işçinin bedenine göre verilmediği standart ölçülerde sipariş edildiği
görülmüştür.
a)

b)

%3

%100
% 97

Şekil 3. a) Dövme işletmesinde KKD kullanma kurallarına uyma dağılımı, b) Dövme işletmesinde KKD kullanmama
sebepleri.

Şekil 4’ de KKD kullanımı ve eğitimi hakkında toplanan bilgiler gösterilmiştir.
Şekil 4a' da iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca KKD’ nin doğru kullanımı hakkında eğitim verildiği
görülmüştür.
Şekil 4b' de saha araştırmalarında baret, kulaklık, iş ayakkabısı, eldiven kullanımının zaruri olması ve
kullanmayan işçilere maddi yaptırım uygulanması bu ekipmanların kullanımı arttırdığı gözlenmiştir.

a)

b)
%100

Şekil 4. a) Dövme işletmesinde KKD eğitimi alanların dağılımı b) Dövme işletmesinde kullanılan KKD dağılımı.

919

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
Şekil 5a' da KKD kullanımını gerekli olduğunu büyük oranda kabullenmiş görülmektedir. Soruya iki kişi
cevap vermemiştir. Çalışanların KKD hakkında olumlu düşüncülerine rağmen saha gözlemlerinde
uygulamada aynı hassasiyeti göstermedikleri gözlenmiştir. Şekil 5b 'de dövme işletmesinde çalışan personelin
bu sektörde beş yıl üzeri çalışanların % 94 'tür. Bu durum dövme işletmesinde çalışan işçilerin bu meslekte
oldukça tecrübeli oldukları ortaya çıkmaktadır.

a)

b)
%100

Şekil 5. a) Dövme işletmesinde çalışanların tezgâhta çalışırken KKD kullanma gerekliliği ile ilgili dağılım, b) Dövme
işletmesinde çalışanların bu endüstrideki çalışma süreleri dağılımı.

Şekil 6a’ da gösterildiği üzere KKD ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyma noktasında işletmenin katı
tutumu, işçilerin KKD ve iş sağlığı ve güvenliğini kurallarına uyulmasını da olumlu yönde etkilediği
düşünülmektedir.
Şekil 6b' de dövme işletmesinin gerekli olan KKD’ yi tedarik etme konusunda hiçbir sıkıntı çıkarmadığı
ortaya çıkmaktadır. Sipariş etmiş olduğu donanımı kullanımını ise gerek iş sağlığı ve güvenliği uzmanları
gerek atölye yöneticileri devamlı takip ederek kurallara uyulmasını sağlamaktadırlar.

a)

b)
%100

Şekil 6.a) Dövme işletmesinde KKD kulanım dağılımı
düşüncelerinin dağılımı.

%100

b) Dövme işletmesinde KKD temini ile ilgili çalışanların

Şekil 7a' da görüldüğü üzere her hafta başlangıcında atölye yöneticileri tarafından iş sağlığına ve atölye
kurallarına uyma ile ilgili 15 dakikalık kısa bir eğitim (Toolbox) yapıldığı söylenmektedir. Bu eğitimin bir
hatırlatma eğitimi olarak gerçekleşmektedir. Bu eğitimlerin amacı tekrar tekrar çalışan personele iş sağlığı ve
kurallarına uyma ile ilgili kuralların hatırlatılması ve bir kültür olarak işletme çalışanlarına yerleştirilmesidir.
Şekil 7b' de sorulan soru 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu hakkında bilginiz var mı? şeklinde
sorulmuştur. Bu soruya çalışanların dan 8 işçi katılmamıştır. Katılanların genel olarak iş sağlığı ve güvenliği
hakkında yüzeysel olarak olsa da bilgi sahibi oldukları gözlenmesine rağmen bilmediğini söyleyen % 21'lık
bir kesim de söz konusudur.
a)

b)
%100

Şekil 7.a) Dövme işletmesinde vardiya başlarında yapılan eğitim dağılımı, b) Dövme işletmesinde çalışanların iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili bilgi dağılımı.

Şekil 8a' da ankete katılanların % 49' u iş başı yapmadan önce iş sağlığı ve güvenliği dersleri aldığını
söylemişlerdir. İş başı yaptığında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almayanların, çalışmaya başladıkları
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dönemde böyle bir eğitimin varlığından bile haberdar olmadıkları veya almışlar ise de aldıkları eğitimin iş
sağlığı ve güvenliği eğitimi olduğunu bilmedikleri yüz yüze yapılan görüşmelerden çıkarılmaktadır.
Şekil 8b' de ankete katılanlardan soruyu cevaplamayan veya hayır olarak cevap verenlerin risk
değerlendirmesi hakkında eksik bilgi sahibi oldukları yüz yüze yapılan görüşmelerde ortaya çıkmıştır.

a)

b)
%100

Şekil 8.a) Dövme işletmesinde iş başı yapanların İSG eğitimi alma dağılımı, b) Dövme işletmesinde risk değerlendirmesi
dağılımı.

Şekil 9' da dövme işletmesinde çalışanların kişi olarak dağılımı verilmiştir. Şekil 9'a göre sıcak dövme
çalışanlarının tezgâhlardan çıkan gürültüden rahatsız oldukları ortaya çıkmıştır. Bu durum da dövme
sanayinde gürültü baş edilmesi ve azaltılması gereken önemli fiziksel risk etmenleri arasında yer almaktadır.
Sıcak dövme sanayinde çalışan işçilerin yaz aylarında ve kış aylarında farklı şekillerde sıcaklıktan
etkilendikleri yüz yüze olan görüşmelerde ortaya çıkmıştır. Kış aylarında dövülen malzemenin sıcak olması
münasebeti ile işçilerin malzemeye ve tezgâha bakan yerleri sıcak olurken malzemeye ve tezgâha bakmayan
yerleri soğuk olmaktadır. Yaz aylarında ise yüksek sıcaklıklardan müzdarip olduklarını dile getirmişlerdir.

Şekil 9. Dövme işletmesinde çalışanların fiziksel risk etmenleri rahatsızlık dağılımı

4. SONUÇLAR
Dövme atölyesinde çalışan işçilere gürültünün olumsuz etkilerini azaltmaya yarayacak olan kulaklıkların
kullanılması zorunlu olduğu gibi uygulamaların takibinin hem iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının takip
etmesi hem de atölye yöneticilerinin takibi ile aksamaların olmasının önüne geçilmesi gerçekleşmektedir.
Yapılan anket çalışmasından ve görüşmelerden iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işçilerin belli başlı bir takım
bilgiye sahip oldukları anlaşılmaktadır.
Dövme endüstrisinde çalışanların eğitim durumları ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimlerin çok önemli
olduğu ortaya çıkmıştır. Eğitim düzeyi arttıkça çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini kültür olarak kabul
etmelerinin kolaylaşacağı anlaşılmaktadır.
Çalışma sahasında yöneticilerin ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının uygulamaları devamlı takip etmeleri
gerektiği önem arz etmektedir. Gürültü ölçümleri yapılarak maruziyet değerlerinin gürültüye maruz kalan
işçilere zarar vermeyecek değerlere indirmek için işletmenin önlemler aldığı görülmüştür. Anket ve
gözlemlere göre eğitim durumu düşük olan çalışanların KKD kullanımında gerekli hassasiyeti
göstermedikleri belirlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği kültürünü büyük oranda oluşturmuş olan bir işletmede
bile eğitim durumu düşük olan personelin gürültüye karşı alınan önlemlere uyum sağlamada zorlandığı
görülmüştür.
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Abstract
Poly(Ɛ-caprolactone)–poly(ethylene glycol)–poly(Ɛ-caprolactone) (PCL-PEG-PCL) copolymers are
important synthetic biomedical materials with amphiphilicity, controlled biodegradability and great
biocompatibility. This work reports synthesis and characterization of PCL-PEG-PCL triblock copolymers
for anti cancer drug delivery. The PCEC copolymer was synthesized by ring-opening polymerization of
caprolactone initiated by PEG as an initiator and stannous octoate as a catalyst. The advantage of this
method was avoiding toxic substances that resided in the resulting copolymers. Molecular weight of used
PEG is 1450 and weight ratios of epsilon-caprolactone/PEG are 0.5, 1, 2, 24. Synthesis of PCL-PEGPCL copolymer was confirmed by various techniques. FTIR spectrum of the product exhibits peaks
characteristic of both PEG and PCL. According to the H-NMR spectra peaks at 1.42, 1.62, 2.34, and 4.09
ppm are assigned to methylene protons of – (CH2)3–, –OCCH2–, and –CH2OOC– in PCL units,
respectively. The sharp single peak at 3.66 ppm is attributed to the methylene protons of homosequences
of the PEG oxyethylene units. The molecular weight distribution in terms of polydispersity of synthesized
copolymers was determined by GPC. Tg of copolymer was studied by DSC and it was found that it is
about 61°C.
Keywords: Biodegradable, drug delivery, PCL-PEG-PCL, triblock copolymer.

1. INTRODUCTION
Amphiphilic block copolymers with hydrophilic and hydrophobic blocks have attracted much attention in
recent years. The hydrophobic blocks in an aqueous phase undergo macromolecular assembly to generate
polymeric micelles and micelle-like aggregates. The novel characteristics of polymeric micelles such as
thermodynamic stability and the nanosized core-shell structure have found many applications in the field of
drug delivery and separation technology [1].
Poly(ethylene glycol) (PEG) and Poly(Ɛ-caprolactone) (PCL) are widely regarded as candidate materials for
biomedical applications. PEG, which is a water-soluble biocompatible polymer and lack of toxicity, has been
widely used to design drug delivery system. PCL(Ɛ-carprolactone), which is a kind of biodegradable and
biocompatible polyester with a semi-crystalline structure, has gained much attention as ideal material for drug
delivery and other applications [2]. Due to its great permeability and low toxicity, PCL microcarriers
consisting of a drug dispersed in spherical polymer matrix have been extensively evaluated for the
administration of active compounds over long periods. However, because of its great hydrophobicity and
slow biodegradation rate, further applications of PCL homopolymer in biomedicine have been quite limited.
* Corresponding author. Tel.: +90-212-383 4774: fax: +90-212-383 4725.
E-mail address: ozlemmgokce@hotmail.com.tr (O. Gokce Kocabay).
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In a series of studies, hydrophilic PEG was incorporated into PCL main chain, and the resultant amphiphilic
copolymer PCL/PEG was developed and widely used as controlled drug delivery system [3]. Poly (ethylene
glycol) (PEG) is nontoxic, flexible, hydrophilic, biocompatible and approved by the US Food and Drug
Administration for use internally in human body [4].
Optimal properties were obtained by preparing triblock copolymers (usually noted PCEC) containing a PEG
block in the middle and PCL blocks at both ends. Its biodegradation is much faster than that of the neat PCL
and the residues are readily filtered by kidneys [5]. Poly(Ɛ-caprolactone) – poly(ethylene glycol) – poly(Ɛcaprolactone) (PCL-PEG-PCL) copolymers are important synthetic biomedical materials with amphiphilicity,
controlled biodegradability, and great biocompatibility [6].
Molecular weight (Mw) is one of the most important properties of polymers. Most of the physical properties
of polymers such as glass transition temperature, strength, stiffness, and viscosity are depended on their Mw.
Furthermore degradation kinetics of polymers is highly depending on their Mw. Degradation of high
molecular weight polyesters such as long chain PCL takes longer time as a result of slow erosion. In order to
obtain suitable properties on the basis of its application, synthesis of PCL and its copolymers with various
block lengths and molecular weight is desirable.
So, in this study, we prepared PCL/PEG/PCL (PCEC) triblock copolymers by ring-opening polymerization of
ε-caprolactone initiated by PEG. Molecular weight (Mw) and CL block lengths optimization in a series of
synthesized PCEC copolymers was the main purpose of this study.

2. MATERIALS and METHODS
2.1. Materials
Poly (ethylene glycol) (PEG, Mn = 1450 g/mol) purchased from Sigma and was dried by azeotropic
distillation using anhydrous toluene. ε-Caprolactone (CL) was purchased from Sigma and purified with CaH 2
by vacuum distillation. Stannous octoate Sn(Oct) 2 was purchased from Aldrich and used as received. All
other commercially available solvents were purchased from Merck Chemical Co. and were used reagent
grade without further purification.

2.2. PCEC Tri-block Copolymer Synthesis
The polymerization of the PCEC copolymer, based on ε-CL ring-opening, is illustrated schematically in Fig.
1. The PCL-PEG-PCL (PCEC) triblock copolymer was synthesized using a ring-opening polymerization of εcaprolactone in the presence of PEG1450 as a macroinitiator and stannous octoate as a catalyst [7]. Briefly,
PCEC copolymer was prepared by introducing a known amount of Ɛ-caprolactone and PEG (weight ratios of
epsilon-caprolactone/PEG: 0.5, 1, 2, 24, respectively) under nitrogen atmosphere into a two necked vessel
equipped with a stirrer, a thermometer and a gas inlet tube, and several drops of Sn(Oct) 2 were added. The
vessel was kept at 130◦C. During polymerization, the system was stirred slowly, and the viscosity increased
with time. After 6h, the reaction system was rapidly heated to 180◦C under vacuum for another 20 min. After
cooled to room temperature under nitrogen atmosphere, the PCEC copolymer was first dissolved in
methylene chloride and reprecipitated from the filtrate using AR grade excess cold petroleum ether. Then the
mixture was filtered and vacuum dried to constant weight. The obtained purified PCEC copolymers were kept
in air-tight bags in desiccators before use [3].

Fig. 1. Scheduler illustration of the synthesis of PCEC [8].
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2.3. Characterization of Copolymers
2.3.1. 1H Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR) Measurement
1H

NMR spectra (in CDCl 3 ) were recorded. As the number-average molecular weight of PEG1450 is known,
one can estimate the number-average molecular weights of the PCL block and the copolymer composition as
calculated from the peak intensities in the spectrum assigned to both polymers. The number average
molecular weight (Mn) and the PEG/PCL ratio were estimated by integrating the signals pertaining to each
monomer, such as the peaks from CH 2 of ethylene glycol and CH 2 of PCL.

2.3.2. Gel Permeation Chromatography
In this article, Gel permeation chromatography (GPC) (Viscotek GPCmax VE2001 GPC instrument, Viscotek
VE 3580 refractive index detector, Shodex KF-805L GPC column and Viscotek T3000 Org Column 300 mm
in length and 8.0 mm in diameter was used to determine the number-average molecular weights (Mn), the
weight average molecular weight (Mw) and macromolecular weight distribution of PCEC copolymers.
Polymer samples were dissolved in HPLC grade tetrahydrofuran (THF) at a concentration of 1–2
mg/mL. THF was eluted at a rate of 1.0 mL/min through two Shodex KF-805L GPC column and a Viscotek
T3000 Org column. The external and column temperature were kept at 350C. Calibration was accomplished
with monodispersed polystyrene standards with a molecular weight ranging from 1050 to 4,200,000 Da. The
molecular weight of samples was calculated from the elution volume of polystyrenes with narrow molecular
weight distribution.

2.3.3. Differential Scanning Calorimetry (DSC)
DSC was obtained to study crystallization behavior of triblock copolymers. The thermal properties of the
samples were measured by differential scanning calorimetry (DSC) Perkin Elmer Diamond DSC device. To
carry out DSC measurements, 5 mg of sample was sealed in standard aluminum pans with lids. The sample
was purged with pure dry nitrogen at a flow rate of 20 ml/min. The temperature ramp speed was set at 10
°C/min, and the heat flow was recorded from −100 to 250 °C. Indium was used as the standard reference
material to calibrate the temperature and energy scales of the DSC instrument.

2.3.4. Fourier Transform-Infrared (FT-IR) Spectroscopy Measurement
FTIR measurements of the PEG, PCL and PCEC were performed using a spectrometer (Perkin Elmer) to
confirm the synthesis and structure of the PCEC triblock copolymer. Transmission infrared spectra were
obtained in the wavenumber range of 400–4000 cm-1 at a resolution of 4 cm-1.

3. RESULTS and DISCUSSION
3.1. Synthesis and Characterization Results of PCEC
PCEC copolymers were synthesized by ring-opening polymerization of ε-caprolactone in the presence of
PEG. Using PEG polymers and varying the initial CL/PEG weight ratio, 4 copolymers with different Mn,
composition and average length of the blocks were obtained. Synthesis of these copolymers was confirmed
by FTIR as well as HNMR.

3.1.1. FTIR Analysis
For FT IR analysis an absorption band is appeared at 1731 in PCEC copolymers spectrum which is not
observed in PEG spectrum. This band could be related to stretching vibration of carbonyl group which
confirms formation of copolymer. Aliphatic CH stretching band of PEO and caprolactone were appeared at
2867 and 2925 cm-1 respectively. Intensity of these two absorption bands is dependent on the weight ratio of
CL/PEG in copolymers. Aliphatic CH stretching band of PEO at 2867 was decreased by increasing weight
ratio of CL/PEG. While the absorption band of CH stretching vibration in CL block at 2925 was increased.
Another absorption bands at 1104 and 1163 cm-1 are related to C-O-C stretching vibration. When the
molecular weight of the PCL segment was increased, the intensity of the peak at 1103 cm−1 was slightly
decreased with respect to 1728 cm−1, which was the C=O of PCL. That is because the more abundant amount
of PCL in PCECs led to pronounced areas of C=O stretching peak.

3.1.2. H NMR Analysis
The molecular weights of the tri-block products were determined by 1H NMR end group analysis following
Eq. (1) [1]:
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(1)
1H

NMR spectrum of numbered 2 PCEC in CDCl 3 is given in Fig. 2.

Fig. 2. 1H NMR spectrum of numbered 2 PCEC in CDCl 3 .

According to the H-NMR spectra peaks at 1.42, 1.62, 2.34, and 4.09 ppm are assigned to methylene protons
of – (CH2)3–, –OCCH2–, and –CH2OOC– in PCL units, respectively. The sharp single peak at 3.66 ppm is
attributed to the methylene protons of homosequences of the PEG oxyethylene units [6].
The molecular weights and composition of the block copolymers were obtained from GPC and 1HNMR and
summarized in Table I.
Table I. Molecular weights of PCECs.

Copolymers

PCL/PEG

M NMR

M theoretical

M GPC
*

1

0.5

37229

36250

2

1

4095

4350

4503

3

2

2671

2900

3830

4

24

1936

2175

2521

*Analysis will be performed again.

3.1.3. GPC Analysis
The molecular weights of the tri-block products were determined by GPC are shown in Table I. In GPC
analysis, the number of average molecular weight (Mn) and average molecular weight (Mw) deviated from
the theoretical values because the conventional standard (polystyrene) was used [9]. The GPC curve of the
copolymer is symmetrical, indicating the negligible polydispersity of the polymer. No shoulder peaks
corresponding to the PCL macromere or its homopolymer were detected (Figure is not shown here).

3.1.4. DSC Analysis
In all types of copolymer the PCL constituent crystallizes first when cooling from the molten state [10].
It was established that only the PCL block is crystallizable when the weight fraction of the PEG block is
below 20% [10]. The percentages of the resulting calculations are found as follows %95, %50, %33 and %4,
respectively. So PCL block is crystallizable only for numbered 4 copolymer.
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Different endothermic peaks of PEG can be attributed to the melting of PEG lamellae with a different fold
number.
The crystallization behaviors of the copolymers are greatly influenced by the length of each block. When the
PCL blocks are long, they can crystallize alone excluding PEG block, and the short PEG block can not
crystallize.
Therefore, it is concluded from the DSC analyses that (1) phase separation takes place in PCL/PEG/PCL
triblock copolymers to form interconnected PCL domain and PEG domain; (2) crystallization of the PEG
block is restricted by the earlier crystallization of PCL blocks that are covalently coupled to the two ends of
the PEG block; (3) the longer the PCL blocks, the lower the Tc, Tm and crystallinity of the PEG domain [11].

4. CONCLUSION
Nanomedicine is improving to offer new perspectives to manage hard-to-treat diseases. With today’s
anticancer drug delivery systems, the critical goal of cancer healing has become to slay as many cancer cells
as possible while leaving the healthy cells unaffected [12]. Amphiphilic triblock copolymers with different
composition and Mw was synthesized by ring opening polymerization. In this method an active hydrogen
atom of the preformed PEG causes a selective acyl-oxygen cleavage of an ester group in the monomer ring
and lead to formation of bishydroxy-diester intermediate. A step- by-step addition of monomer units occurs
with formation of two external polyester blocks following formation of this intermediate. The length of added
blocks depends on the amount of cyclic ester monomer used in the polymerization process. And all the above
NMR and FTIR results indicated that PCL-PEG-PCL copolymers have been prepared successfully and whose
macromolecular weight and PCL/PEG block ratio could be controlled. The drug loading content was
increased with increased molecular weight of CEC block copolymer [13]. Critical association concentration
(CAC) values of CEC block copolymer decreased with the increase of PCL chain length, i.e. the shorter the
PCL chain length, the higher the CAC values [13]. Based on obtained results it can be concluded that
application of optimisation design methodologies can be considered as a useful strategy for molecular weight
and block lengths optimization in synthesis process of triblock PCEC copolymers. Our results indicate that
PCEC copolymers are a useful system for targeted and controlled drug release in the treatment of
malignancies and other diseases. In a word, triblock PCL-PEG-PCL copolymer could be a safe vehicle for
drug delivery, and help hydrophobic drug to overcome its poor solubility. So we can take into consideration
these data in the future for optimizing the copolymers. In conclusion, a series of biocompatible pegylated
amphiphilic copolymers have been elucidated possessing micellization potential to form nano-sized micelles
that incorporate hydrophobic drug and regulate drug release.
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Abstract
A very fast and efficient algorithm called Jaya algorithm is used for optimum design of space steel pyramid
structures. Jaya algorithm (JA) recently developed metaheuristic method is proposed for solving different
types of optimization problems. The distinctive characteristic of JA is that it does not use algorithm-specific
parameters. The algorithm has a very simple formulation which aims to approach the best solution and
escape from the worst solution. The objective of optimum design is to minimize the weight of structure
under the displacement and stress constraints. The validity of JA for optimum design of space steel pyramid
structures is examined by solving a 160-member space steel pyramid structure including seven discrete
sizing design variables which are selected from 37 standard pipe sections. The optimum design results
verify that JA could obtain better designs than those of the other state-of-the-art metaheuristic optimization
methods such as ant colony optimization, particle swarm optimization, harmony search and big bang and
big crunch optimization.
Keywords: Jaya algorithm, metaheuristic algorithm, optimum design, space steel pyramid structures.

1. INTRODUCTION
Optimum design aims to find the best suitable solution in the solution space under different constraints. The
objective function, design variables and design constraints are the main components of optimum design
formulation and they have to be identified obviously. The objective function, design variables and design
constraints, respectively, could be considered as the weight of structure, member groups and
stress/displacement constraints in a simple structural optimization problem. Ready steel sections taken from
standard profile lists are assigned to the member groups and the design constraints such as allowable stress of
members and/or allowable displacement for nodes are taken into account in the optimum design formulation of
steel frames.
Classical and metaheuristic optimization methods are the main methods used for solution of optimization
problems. Metaheuristic optimization methods have been utilized for optimum design problems for the last
thirty years. Particle swarm optimization [1], ant colony optimization [2], harmony search [3], big bang-big
crunch optimization [4], water evaporation optimization [5] are the among most popular metaheuristic
optimization methods. Making an analogy between optimization problems and natural phenomena is the
principal philosophy of metaheuristic methods. For example, particle swarm optimization simulates the social
behaviour of animal/insect swarms. Ant colony optimization imitates the behaviour of ants. Harmony search
and water evaporation optimization, respectively, mimic the musical performance of musicians and evaporation
of water molecules. Metaheuristic optimization methods have been successively utilized for optimum design
of steel frames as well as the other engineering implementations. Harmony search [6], ant colony optimization
and its variants [7], particle swarm optimization [8], refined big bang-big crunch optimization [9], dolphin
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echolocation algorithm [10] are among the successful applications in the literature about the optimum design
of steel frames.
The Jaya algorithm (JA) recently developed optimization method is firstly proposed by Rao [11] for constrained
and unconstrained optimization problems. JA have been utilized for solving the dimensional optimization of a
micro-channel heat sink [12] and constrained mechanical design problems [13]. The present study aims to
propose JA for optimum design of space steel structures. The objective of optimum design of space steel frames
is to minimize the weight of steel frame under stress and displacement constraints. The 160 bar space steel
pyramid structure taken from the literature is used to demonstrate the efficiency of JA. The results yielded by
JA are compared with those of other state-of-art optimization methods and the robustness of JA is verified.

2. OPTIMUM DESIGN PROBLEM
The optimum design problem for steel frames is formularized as follows:

{

}

Find

A = A1 , A2 ,....., Ang ,

to minimize

W ( A) = ∑ Ak ∑ γ i Li

ng

nm

k =1

i =1

{

A ∈ S = S1 , S 2 ,....., S pro
k=1,2,….,ng

}

i=1,2,...,nm

(1)
(2)

subject to design constraints

σi

g i ( A) =

(σ i )lim

hi ( A) =

(λi )lim

λi

δ j ( A) =

dj

(d )

− 1.0 ≤ 0 ,

− 1.0 ≤ 0 ,
− 1.0 ≤ 0 ,

i=1,2,…..,nm

(3)

i=1,2,…..,nm

(4)

j=1,2,…..,ndof

(5)

j lim

The design constraints given in Eqs. (3)-(5) are handled by using a penalty function in this study. The penalized
objective function, W p (A), is expressed as follows:

W p ( A) = (1 + ψ ( A)) ε × W ( A)

(6)

nm

nm

ndof

i =1

i =1

j =1

ψ ( A) = ∑ g i ( A) + ∑ hi ( A) + ∑ δ j ( A)

(7)

where A is the vector containing the design variables (i.e. member groups), S is a set of ready steel profiles
taken from Allowable Stress Design Code (AISC-ASD) [14], W(A) is the weight of the structure, γ i and L i are
the material density and the length of i-th member, A k is the cross-sectional area of the k-th member group.
σ i and (σ i ) lim are the computed and limit stresses for the i-th member, λ i and (λ i ) lim are the slenderness ratio
and its limit value for the i-th member. d j and (d j ) lim are the computed and limit displacements for j-th degree
of freedom, ng is the number of member group (i.e. design variables), pro is the total number discrete steel
profiles in the section list, nm is the number of members in the structure, ndof is the number of degrees of
freedom, g i(A) is the stress penalty for i-th member, h j (A) is the slenderness penalty for i-th member, δ j (A) is the
displacement penalty for j-th degree of freedom, ψ(A) is the summation of the stress, slenderness and displacement
penalties, ε is the penalty exponent taken as 2 in this study.
The maximum slenderness ratio is limited to 300 for tension members, and 200 for compression members. The
slenderness related design constraints is written as follows:

λi =

K i Li
≤ 300 for tension members
ri

(8)

λi =

K i Li
≤ 200 for compression members
ri

(9)

where K i and r i are the effective length factor and the minimum radii of gyration of i-th member (K i =1 for
truss members), respectively.
The limit values for tension members are given as:

930

A Very Fast and Efficient Algorithm for Optimum Design of Space Steel Pyramid Structures, S.O. Degertekin,
I.B. Ugur

(σ t )lim = 0.6 Fy

(10)

(σ t )lim = 0.5Fu

(11)

where F y and F u denotes the yield and ultimate tensile stresses, and the smaller value of them is taken as the
limit stress for a tension member.
The stress limits for compression members are formularized by considering the two possible failure modes of
the members called as elastic and inelastic buckling:

Cc =

2π 2 E
Fy

(σ c )lim

 (K i Li ri )2 
1 −
 Fy
2Cc2 

,
=
3
5 3(K i Li ri ) (K i Li ri )
+
−
3
8Cc
8Cc3

(σ c )lim =

(12)

12π 2 E
,
2
23(K i Li ri )

λi < Cc ( for inelastic buckling)

(13)

λi ≥ Cc (for elastic buckling)

(14)

where E and C c are the modulus of elasticity and the critical slenderness ratio parameter, respectively.

3. JAYA ALGORITHM (JA)
The Jaya algorithm (JA) is a new metaheuristic optimization method proposed in 2016 by Rao [11]. The word
“Jaya” means “victory” in Sanskrit. This population based algorithm is based on the concept that the search
process should always move toward the best design and avoid the worst design. The search engine continuously
tries to get closer to success (i.e. to reach the best design) trying at the same time to avoid failure (i.e. by moving
away from the worst design) [13]. The striking difference of JA and other metaheuristic optimization algorithms
is that JA does not include any algorithm-specific parameters. In fact, JA only requires two standard control
parameters such as population size (i.e. number of frame designs in the population) and maximum number of
iterations.
Let A k,l,it denote the value of the k-th design variable for the l-th design of the population at the beginning of
the it-th iteration. The JA algorithm perturbs this design variable using the following equation:

(

)

(

Aknew
, l , it = Ak , l , it + r1, k , it Ak , best , it − Ak , l , it − r2 , k , it Ak , worst , it − Ak , l , it
where

)

(15)

Aknew
, l , it is the new value assigned to the design variable Ak , l , it , r1, k ,it and r2 , k ,it are two randomly

generated real numbers in the [0,1] range for the k-th design variable in the it-th iteration. Ak , best , it is the value
of the k-th design variable for the best design of the population at the it-th iteration while X k , worst ,it is the value

(

of the k-th design variable for the worst design stored in the population. The term r1, k , it Ak , best , it − Ak , l , it

(

indicates the tendency of the solution to move closer to the best solution. The term − r2, k , it Ak , worst , it − Ak , l , it
indicates the tendency of the solution to avoid the worst solution [11]. Fig. 1 illustrates the flowchart of JA.
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Generate initial population, set termination criterion

Select the best and the worst solutions in the population.

Modify all solutions by using Eq. (15)

Yes

Is the new solution better
than previous one?

Keep the previous
design

Replace the previous
design with the new one

No

No

Is the new termination
criterion satisfied?

Yes

Terminate the search process,
report the optimum design,

Fig. 1. Flowchart of JA

4. JAYA ALGORITHM FOR OPTIMUM OF SPACE STEEL PYRAMID STRUCTURES
In the optimization process, ng is the number of design variables (i.e. number of member group in steel frame)
and np is the population size (i.e. number of frame designs). The design corresponding to the lowest penalized
objective function ( W pbest ( A) ) is stored as the best design while the design corresponding to the highest
penalized objective function ( W pworst ( A) ) is the worst design stored in the population. After all design
variables are updated with Eq. (15), the penalized objective function ( W pnew ( A) ) is calculated for the new
design. If the W pnew ( A) value is better than the previous penalized objective function value ( W ppre ( A) ) stored
in the population (i.e. W pnew ( A) < W ppre ( A) ), the new design replaces the previous one. Otherwise, the previous
design remains unchanged. An iteration is completed when the same process is repeated for all designs stored
in the population. The optimum design procedure is terminated when the maximum number of iteration is
exceeded and the feasible design with the lowest weight is reported as the optimum design.
In the light of above explanations, the following steps are executed for optimum design of space steel structures
using JA:
i.

Obtain the randomly generated initial population (i.e. space steel frames). Calculate penalized
objective function values for all frame designs in the population by using Eqs. (1)-(14). Assign the
np and maximum iteration counter (it max ), set it=0,

ii.

Increase the iteration counter, it=it+1,

iii.

Identify the best and the worst space frame designs in the population. Set the frame design counter
id=0, (id=1,2,…,np),

iv.

Set id=id+1,
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v.

Modify all design variables by using Eq. (15) for the id-th design and obtain the new design,

vi.

Calculate W p

new

(A) by using Eqs. (1)-(14). If W pnew ( A) < W ppre ( A) replace the new design with the

previous one, otherwise; keep the previous design,
vii.

If id>np, go to viii, otherwise go to iv,

viii.

If it>it max , terminate the optimization process, assign the design satisfying all constraints with the
lowest W p (A) as the optimum design. Otherwise; go to ii.

5. DESIGN EXAMPLE
The validity of JA is tested by using a 160-bar space steel pyramid structure. The structure presented in this
study are previously optimized by using different metaheuristic optimization methods such as ant colony
optimization and its variants (ABC, rACO, eACO) [7], particle swarm optimization (PSO) [7], harmony search
(HS) [7], big bang big crunch (BB-BC) and modified big bang big crunch (MBB-BC) [9].
Each design example is executed twenty times for starting from twenty randomly generated initial populations.
The design variables of best design among the twenty executions are listed in table. Moreover, the number of
corresponding structural analysis and constraint violation for the best design are reported in table.
The unique parameter used in the JA is the population size (ps). The developed algorithm is executed for
different values of ps. As a consequence of these different executions, the minimum weight and number of
structural analyses is obtained by setting ps=20 and hence, population size is employed as 20 in the design
example.

5.1. 160-bar Space Steel Pyramid Structure
The 160-bar space steel pyramid is shown in Fig. 2. The structure is divided into seven discrete variables. The
member grouping is shown in Figure 2a. The discrete design variables are selected from the 37 standard pipe
(circular hollow) sections given in Table I. The stress and stability limitations of the members are computed
according to the specifications of AISC-ASD [14]. The displacements of all nodes are limited to 4.45 cm in all
the x, y and z directions. A single load case which consists of a vertical load of −8.53 kN applied in the zdirection at all nodes of the pyramid is considered.

(a)
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(b)

(c)
Fig. 2. 160-bar space steel pyramid structure: (a) 3-dimensional view; (b) front view; (c) plan view

Table I. Cross-sectional areas for the standard pipe sections
Section
number

Ready
section

Area
(cm2)

Section
number

Ready
section

Area
(cm2)

1

P1

3.187

20

PX5

39.419

2

P2

6.903

21

PX6

54.193

3

P3

14.387

22

PX8

82.581

5

P4

20.452

23

PX10

103.871
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5

P5

27.472

24

PX12

123.871

6

P6

36

25

PX1.5

6.903

7

P8

54.193

26

PX2.5

14.516

8

P10

76.774

27

PX3.5

23.742

9

P12

94.193

28

PX1.25

5.684

10

P1.5

5.155

29

PX.5

2.065

11

P2.5

10.968

30

PX.75

2.794

12

P3.5

17.290

31

PXX2

17.161

13

P1.25

4.3161

32

PXX3

35.290

14

P.5

1.613

33

PXX4

52.258

15

P.75

2.148

34

PXX5

72.903

16

PX1

4.123

35

PXX6

100.645

17

PX2

9.548

36

PXX8

137.419

18

PX3

19.484

37

PXX2.5

26

19

PX4

28.452

The optimization results of JA and other methods existed in literature are reported in Table II. As shown in
Table II, JA produce lighter design than those of rACO, eACO [7] and BB-BC [9]. The JA result obtained by
JA is the same as the ones obtained by ACO, PSO, HS [7] and MBB-BC [9]. However, it is noteworthy that
JA required significantly less number of structural analyses to obtain the optimum design than those of other
metaheuristic methods. JA completed optimization process after 1409 structural analyses whereas ACO, rACO,
eACO, PSO, HS [7] required 50000 structural analyses, BB-BC and MBB-BC [9] required 5000 and 2500
structural analyses to complete the optimization procedure. The feasibility of all results in literature and JA are
checked and no constraint violation is observed as given in Table II. NSA and CVP, respectively, stand for the
number of structural analyses and constraint violation percentage in Table II.
Table II. Optimization results for 160-bar space steel pyramid structure
Design
variables

Hasançebi et al.
[7]

Hasançebi and Azad
[9]

This
study

A i (cm2)

ACO

rACO

eACO

PSO

1

6.903

6.903

6.903

6.903

6.903

6.903

6.903

6.903

2

4.316

4.316

4.316

4.316

4.316

4.316

4.316

4.316

3

6.903

6.903

6.903

6.903

6.903

6.903

6.903

6.903

4

4.316

4.316

5.155

4.316

4.316

4.316

4.316

4.316

5
6
7

6.903
4.316

6.903
4.316

6.903
5.155

6.903
4.316

6.903
4.316

6.903
6.903

6.903
4.316

6.903
4.316

6.903

9.548

10.968

6.903

6.903

6.903

6.903

6.903

Weight (kg)

2788.84

2817.56

2875.01

2788.84

2788.84

2821.27

2788.84

2788.84

CVP (%)

0

0

0

0

0

0

0

0

NSA

50000

50000

50000

50000

50000

5000

2500

1409

HS

BB-BC

MBB-BC

JA

The convergence curves obtained for the JA, BB-BC and MBB-BC [9] are compared in Fig. 3. It is clear that
JA has the best convergence speed after 1000 structural analyses.
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Fig. 3. Comparison of convergence curves for 160-bar space steel frame

6. CONCLUSIONS
Very recently developed metaheuristic optimization algorithm called Jaya algorithm is firstly applied to
optimum design of steel space pyramid structures. The robustness of JA is verified by using a test structure
which is previously optimized by different metaheuristic optimization methods. The JA produces not only
lighter design but it also requires the least structural analyses among all optimization methods presented in this
study. The results obtained by JA demonstrates the speed and efficiency of algorithm.
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Abstract
The aim of this study is to analyze and optimize both the operation components and hydraulic system of
mini excavator. The designed operation components were boom, dipper and bucket. The hydraulic
system is composed of hydraulic cylinders and pump. The required dimensions of hydraulic cylinders
were determined using analytical calculations and CAE (Computer Aided Engineering) analysis
techniques. The operation capacity of the excavator were checked and optimized.
In the force analysis, the required operation forces for hydraulic components in digging and lifting
operations were calculated numerically and with Ansys CAE analysis software. The optimum dimensions
of hydraulic components were determined using the results from the force analysis. Then; structural
analyses were conducted to check the strength and dynamic performance of the system. The optimization
was carried out to obtain parameters such as optimum hydraulic components and better performance.
Excavator loads were applied to bucket that 700, 1,500, 3,000 4,000 and 5,000 kgF in structural analysis
using Transient Structural. Then hydraulic operation forces for boom, dipper and bucket were obtained
according to determined optimum load. Results showed that maximum Von Misses stresses were
calculated within the range of 203-989 MPa. Safety factor values of the mini excavator were computed
between 5 and 1 with minimum and maximum operation conditions. The required optimizations for
hydraulic components were carried out by using these obtained values. The optimization results
indicated that changing the parameters of hydraulic system can improve the performance of mini
excavator.
Keywords: Analysis of mini excavator, force analysis, hydraulic components of mini excavator, multi
body system analysis, von misses stress

1. INTRODUCTION
Excavator is a machine that is extremely useful for construction industry. The history of them goes up to the
Industrial Revolution. The first excavator was a steam powered work machine that was invented in places
where human and animal power was not enough [1]. They are used at various purposes such as building
demolition, scrap collection, pipe laying, sea bottom dredging and ship unloading. Engine power ranges of
excavators differ from 50 to 800 HP (horsepower) and weights range from 6 to 100 tons.
Hydraulic excavators are somewhat different from other construction equipment in that all movement and
functions of the machine are accomplished through the transfer of hydraulic fluid. The compact excavator's
work group and blade are activated by hydraulic fluid acting upon hydraulic cylinders. The excavator's slew
(rotation) and travel functions are also activated by hydraulic fluid powering hydraulic motors [2].
Mini excavators (also known as compact excavators) are very popular machines because of ability to work in
small areas. The cause of its popularity is reachability to narrow areas with the best performance. The tonnage
range of mini excavators is generally between 0.7 and 8.5 tons. The mini excavators have been significantly
improved so that there are no differences with the typical excavators in terms of performance and capability.
If the fact is considered that the larger excavators cannot move easily from one job site to another, the mini
*
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excavators are once again better. Mini excavators might be the most efficient and most effective machines for
performing a variety of tasks due to their lightweight and incredible versatility. Mini excavators have
mechanical or hydraulic drive [3]. They has mechanical equipment consisting of boom, arm, and bucket,
upper and lower frame as shown in Fig.1.

Fig. 1. Mechanical Equipment of Mini Excavator

Mini excavators have many advantages such as; easy to use, get into tight place, mini diggers cause less
noise, rubber track causes less damage, transported easily and save money. They have also variety of usage
areas; clearing, park maintenance, trail development, landscaping, demolition, compaction and tree planting.
Basic operations of the excavator; excavation of load with budget cylinder, taking on load with stick cylinder,
lifting load and unlade with boom cylinder, swing drive and drive of excavator are conducted using hydraulic
power, individually or in various combinations. For this purpose, fluid energy is generated by one or more
pumps driven by a diesel engine. Pressurized hydraulic oil coming from the pumps is sent to the desired
cylinder or motor with direction control valves (Fig. 2) [3].

Fig.2. Components of Hydraulic Mini Excavator

In order to determine the structural behavior of the systems, structural and dynamic analyses can be
conducted FEA (Finite Element Analysis Method). This approach increase the design process progress and
efficiency [4, 5].Today, many computer-based tools have been available to help design and analysis cycle [6].
Solid modelling using CAD methods assists the designers to define the parts and assembly of the system and
to utilize the geometry in applications such as simulation, analysis and prototyping. Virtual prototype
simulations, static, kinematic and dynamic analysis can be conducted with CAE methods [7].
Chang et al., (2012) concentrated on the kinematic, dynamic, structural analyses, trajectory planning, control,
fatigue life and structural optimization of excavator attachment. Mini hydraulic excavator are designed and
produced by Patel et al., (2013). They tried to design and manufacture a system with structural reliability,
minimum weight and minimum cost. The force and strength analysis were applied to excavator to find to
stress-strain distributions and structural optimizations. Sari et al., (2005) considered the essential parameters
of hydraulic excavator system design. Components and design criteria were evaluated with technical and
economic aspects.
In this study, structural analysis was applied to understand mechanical behavior of the mini excavator.
Designed system was also analyzed with Rigid Body Dynamics to obtain force values that is required on the
hydraulic cylinders according to the specified scenario. Structural analysis was used to specify mechanicals
properties under the dynamic loads caused by lifting weight and movements. According to the analysis
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results, hydraulic system was calculated using EES (Engineering Equation Solver) software. These
calculations provided values for hydraulic cylinders, pumps and helped to select components. Required
optimizations for hydraulic components and structure were done according to calculation and analyses
results.

2. MATERIAL AND METHOD
Mini excavator model was prepared with Autodesk Inventor Software using real mini excavator dimensions
to apply structural and rigid dynamic analyses. Analysis results were obtained to design hydraulic system to
correspond required force values. Designed hydraulic system was simulated with CAE (Computer Aided
Engineering) methods to observe system response. The required dimensions of hydraulic cylinders were
determined using numerical and CAE (Computer Aided Engineering) analysis techniques. The operation
capacity of the excavator were checked and optimized.

2.1. Design of Mini Excavator
Dimensions and weights of the mini excavator arms are given in Table I.
Table I. Design Parameters of Mini Excavator

Values
Component name
Length (mm)

Weight (kg)

Thickness (mm)

Boom

1960

127

15

Dipper

1340

67

10

Bucket

530

29

10

Total

-

223

-

Minimum and maximum range capacities were determined using hydraulic strokes measurement as 3,741.77
and 1,382.08 mm (Fig. 3).

(a)

(b)
Fig. 3. (a) Minimum (b) Maximum Positions of Mini Excavator

Detailed part of the system was reduced and re-designed to shorten the analysis time. Some parts not affect to
analysis results such as bearings, tip of the bucket, cylinder ports were reduced.

2.2. Structural Analysis
Transient Structural Analysis is a submodule of Ansys Structural Analysis and used to determine dynamic
responses of a structure under the time-dependent loads. This module can be used to determine the time-
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varying displacements, strains, stresses, and forces in a structure as it responds to any transient loads.
Transient Structural Analysis was applied to prepared mini excavator. The main purpose of this analysis is to
observe the maximum stress and strain points. Hydraulic cylinders were neglected in the transient section.
The movement of the mini excavator were actuated from joints using revolution loads. The same revolution
and picking loads with rigid body dynamic analysis were applied to system (Fig.6).

Fig. 4. Applied Loads of Structural Analysis

2.3. Rigid Body Dynamics Analysis
Rigid Body Dynamics is an ANSYS module allows creating virtual prototypes with containing complete
array of joint types, loads, contact conditions and special elements. Modelled system contains 15 DoF
(Degree of Freedom) with 12 rotational and three translational joints (Fig.4).

Fig. 5. Joint settings for Rigid Dynamic Analysis

A scenario was specified for the motion of mini excavator. It was consisted of four sections; reach to the
target, picking up, turning back to initial position and discharging. In the picking up section, Increasing loads
were applied to bucket starting from 700 to 5,000 kg. Required motions for the components were created
using translational displacements in Rigid Body Dynamics that represent movement of the pistons inside of
the hydraulic cylinder (Fig.5).
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Fig. 6. Motions of Hydraulic Cylinders

According to the scenario; system completes operation in a minute. The details are given as below;
1)

0 – 25 s

: Reach to the target

2)

25 – 30 s

: Picking Up

3)

30 – 45 s

: Turning Back to Initial Position

4)

45 – 60 s

: Discharge and Close the Bucket

2.4. Design of Hydraulic System
Hydraulic circuit components were selected and system was designed with the values obtained from required
calculations and analyses. Parameters of cylinders, and pump were determined. Rod and bore diameters,
volume of cylinders and volume flow rate were calculated for push-pull capacity, velocity of the system and
required optimization using EES software.

2.4.1. Rod and Bore Diameters
Required force on the cylinders for operation were obtained from the Rigid Body Dynamics analysis results.
Operating pressure of the Mini Excavator was 20 MPa from the catalogue values. Rod and Bore diameters for
each cylinders were found with relation between the force, pressure and area.
F= P X A

(1)

Where:
F

Total force is taken from the rigid analysis

P

Pressure of the system (20 MPa)

A

Cylinder area

2.4.2. Volume of Cylinders
Volume of cylinders were found for flow rate and pump selection using the formula given below;
V= A X h

(2)

Where:
V

Volume obtained from the calculations

h

Displacement of piston movement taken from Rigid
Body Dynamics analysis results (Table II)
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Table II. Displacement values of pistons

Cylinder numbers

Displacement ( mm)

1

2

3

150

350

250

2.4.3. Flow Rate
Volume of cylinders and operation scenario motion times were used for flow rate calculations. The details of
operation and times are given in Table III.
Table III. Operation Scenario Motion Details and Times for Cylinders

Cylinder numbers
Operation Name
1

2

3

Reach to target (s)

15

10

10

Picking up (s)

15

35

5

Turn back to initial
position (s)

-

-

8

Discharge and close the
bucket (s)

-

-

7

The used equation for flow rate calculation is given below;
Q=V/t

(3)

Where;
Q

Volume flow rate

t

Operation times

2.4.4. Hydraulic Pump Calculation
Hydraulic pumps are usually driven by a diesel engine in mini excavators and engine of selected mini
excavator can provide 2,200 rev/min to hydraulic pump. The pump was selected with the total volume flow
rates of the cylinders and the equation given below;
Q total =V X n

(4)

Where;
V

Transmission volume

n

Number of revolution of engine

4. RESULTS AND DISCUSSION
4.1 Transient Structural Analysis
Structural analysis were conducted to find the maximum occurred von Misses stresses and strains on
excavator body and to determine safety factors and optimum operation load (Fig. 7). The obtained results are
given in Table IV.
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Fig. 7. Results of Transient Structural Analysis
Table IV. Obtained Results from Structural Analysis

Applied Load (kg)

Stress (MPa)

Strain (mm/mm)

Safety Factor

700

203.0 MPa

1.1952e-003

5.0937

1,500

350.05 MPa

2.0622e-003

2.9538

3,000

624.94 MPa

3.6838e-003

1.6546

4,000

807.59 MPa

4.7618e-003

1.2804

5,000

989,75 MPa

5.8376e-003

1.0447

The optimum operation load was determined as 3,000 kg for mini excavator with the safety factor of 1.6.

4.2 Rigid Body Dynamic Analysis
The required push and pull forces for the hydraulic cylinders were taken from Rigid Body Dynamic Analyses.
Analyses were conducted optimum operation values of excavator (3,000 kg). The obtained results are given
in Table V.
Table V. Results of Rigid Body Dynamic Analysis

Cylinder numbers

Required Forces (N)
1

2

3

Pull

257,910

4,345

8,500

Push

19,093

46,258

117,150

4.3. Hydraulic System Parameters
For the required selection of the components and optimization, operation parameters of the system were
indicated with calculations. Calculations were done for 3,000 kg load as it was determined as optimum
operation load with structural analysis. Firstly; the minimum bore and rod diameters of cylinders were found
(Table VI).
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Table VI. Calculated Minimum Diameters of Cylinders

Diameters (mm)

Cylinder 1

Cylinder 2

Cylinder 3

Bore

128.1

54.27

86.36

Rod

123.3

51.66

83.17

By using these values the hydraulic cylinders were selected from the “Hidroliftsan” product catalogue [11].
Bore and rod diameters were specified as 140-90, 63-40 and 100-60 mm for cylinders respectively.
Flow rates were calculated for pump selection according to operation scenario times. The maximum required
flow rates were found as 9.236, 5.938 and 10.64, and the total value was 25.814 L/min. As the pump was
actuated with an engine with the number of revolutions 2,200; the required rate for revolution was about 12
cm3 per revolution. By using these information “Blue Ascend Hydraulic pump type AP.20.140” with
maximum 250 bar pressure [12] was selected.
The safety factor of cylinders for pull and push forces are given in Table VII.
Table VII. Safety Factor Values for Cylinders

Safety Factors
Forces

Cylinder 1

Cylinder 2

Cylinder 3

Push

1.5

8.5

11.8

Pull

9.3

1.6

1.7

5. CONCLUSIONS
In this study; both operation components and hydraulic system of mini excavator were analyzed. The required
dimensions of hydraulic cylinders were determined using analytical calculations and CAE (Computer Aided
Engineering) analysis techniques. The operation capacity of the excavator were checked and optimized.
Design and analysis process were explained, scenario of the mini excavator was discussed. According to the
specified scenario, body structure of mini excavator was analyzed with two 5 different loads according to the
loads. The optimum value for the lifting capacity was about 3,000 kg. Rigid Body Dynamic Analysis was
done for the optimum operation load and push-pull forces were found. Forces were used to calculate the
hydraulic system equipment and optimization. The minimum required parameters were found and
components were selected with optimization that provides safety factors at least 1.5.
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Abstract
Self-assembled polymeric micelles are widely applied in drug delivery system. In this article, poly(Ɛcaprolactone)–poly(ethylene glycol)–poly(Ɛ-caprolactone) (PCL–PEG–PCL, PCEC) micelles were
successfully prepared for anti-cancer drug delivery in vitro. Doxorubicin has been widely used in cancer
treatment, but its severe side-effects restrict its clinical application greatly. So, in this study a delivery
system was designed to decrease its side-effects. Blank or doxorubicin loaded PCL–PEG–PCL micelles
were prepared by nano-precipitation method. The particle size distribution and variation of obtained
micelles were determined using Malvern laser particle size analyzer, while the spherical geometry was
observed on scanning electron microscope (SEM). The prepared blank PCL–PEG–PCL micelles are
mono-dispersed and smaller than 400 nm. Physicochemical properties of obtained polymeric micelles
were dependent on composition of used copolymers. Size of particles was decreased with decreasing the
PCL/PEG molar ratio in used copolymers. The particle size also changed with the drug/PCEC mass ratio
in feed and solvent type. The doxorubicin-loaded micelle showed an efficient physical stability and a high
loading efficiency. Besides, in vitro release profile demonstrated a significant difference between rapid
release of free doxorubicin and much slower and sustained release of doxorubicin loaded micelles. In
vitro release study indicated that doxorubicin release from nanoparticles at pH 5.5 was faster than that at
pH 7.0. Generally, the prepared micelles are suitable systems for drug delivery and their architecture
makes them good candidates for release systems.
Keywords: Amphiphilic copolymer, anti-cancer drugs, drug delivery, micelles, PCL-PEG-PCL.

1. INTRODUCTION
Cancer is a group of diseases that cause cells in the body to change and grow out of control [1]. Breast cancer
is the second-leading cause of cancer death in women [2] 1.
As far as model drug concerned, doxorubicin (DOX), as a kind of hydrophobic anti-tumour drug, contains
liposoluble anthraquinone ligand, phenolic hydroxyl and basic amino group. Until now, it is considered as
one of the most effective anthracycline antibiotics against a wide range of cancers and extensively
investigated as advantageous drug [3]. Doxorubicin hydrochloride (DOX·HCl), an anthracycline glycoside
1
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antibiotic, is widely used in the treatment of various cancers, including lung cancer, ovarian cancer, malignant
lymphoma and breast cancer [4]. However, its clinical application is hindered because of the limited efficacy
and severe toxicity to normal tissues, especially cardiotoxicity and nephrotoxicity. Moreover, in the mid-late
stage of chemotherapy, the intracellular level of DOX can be reduced dramatically induced by the drug
resistance which may lead to chemotherapy failure. In the past decades, to improve anticancer efficiency and
minimize side effects, various nanocarriers of DOX have been designed, including liposomes, micelles,
dendrimers, solid-lipid nanoparticles, and polymeric nanoparticles [5].
Recently micellar carrier systems received much attention in drug delivery, partly because of their unique
characteristics in the body, including ability to solubilize the hydrophobic molecules, possess thermodynamic
stability, release of a drug for an extended time, and prevent rapid clearance by the RES due to their size and
surface characteristics. It is mentioned that the ideal micelle carrier system should possess several
characteristics, which include the suitable size, less than a millimolar range of critical micelle concentration,
slow disassemble rate, retaining in the body for a long period, nontoxic degraded monomer, and ease of
excretion by the kidney [6].
Generally, amphiphilic block copolymers can self-assemble to form nanosized micelles consisting of a
hydrophilic outer shell and a hydrophobic inner core in aqueous media. Such micelles with core-shell
structure can readily incorporate lipophilic drugs into their cores and release them in a controlled manner at a
later stage, while the hydrophilic shell can provide stabilization for the micelles without the need for
additional stabilizers, thus making them a potential carrier for drugs with poor water solubility. If the
hydrophilic shell is composed of flexible polymers such as PEG and its derivatives, the outer shell can also
help these micelles escape from the reticuloendothelial system (RES) after intravenous administration [7].
Polymeric micelle is a novel drug delivery vehicle adopted in recent years to improve the bioavailability and
solubility of hydrophobic drugs. Polymeric micelles are usually formed in aqueous medium due to selfassembly of either amphiphilic or oppositely charged copolymers. PCL-PEG-PCL has been successfully
synthesized and characterized by Piao et al., Gou et al. and Wei et al. Those researches revealed PCEC
triblock copolymer has reasonable potential application in drug delivery system due to its characterized core–
shell structure and good biocompatibility [8]. Amphiphilic block copolymers can self-disperse in certain
solvent, which is a good solvent for one block and a poor solvent for the other, to form spherical nonionic
micelles [9].
Poly (ethylene glycol) (PEG) and poly (ε-caprolactone) (PCL) are both biocompatible and have been used in
several FDA-approved products [10]. However, the application of PCL as a drug delivery system has
drawbacks such as a slow degradation rate in vitro and in vivo due to its high crystallinity and
hydrophobicity. It has been reported that the biodegradability of PCL can be enhanced by copolymerization
or by blending with other polymers [11].
To improve the bioavailability two series of poly (caprolactone)-poly (ethylene glycol)-poly (caprolactone)
(PCL-PEG-PCL) triblock copolymers were synthesized. To achieve the best delivery system, we assigned the
effect of the length of the copolymers’ hydrophilic and hydrophobic chains and solvent type on the particle
distribution. And drug/polymer ratio was investigated for the entrapment efficiency. Then in vitro release
study was conducted.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Materials
Poly (ethylene glycol) (PEG, Mn = 1450 g/mol) purchased from Sigma and was dried by azeotropic
distillation using anhydrous toluene. ε-Caprolactone (CL) was purchased from Sigma and purified with
CaH 2 . Stannous octoate Sn(Oct) 2 was purchased from Aldrich and used as received. All other commercially
available solvents were purchased from Merck Chemical Co. and were used reagent grade without further
purification.

2.2. Preparation of PCL-PEG-PCL Micelles
Empty PCL-PEG-PCL (PCEC) micelles were prepared by nanoprecipitation method by dissolved triblock
copolymer PCL–PEG–PCL in various organic solvents that are miscible with water by stirring with magnetic
stirrer then the solution was added dropwise through a syringe (G = 22) into distilled water under moderate
stirring at 25 ºC for certain hours for the evaporation of the organic solvent. After removing the solvent using
rotary vacuum evaporation at 35 °C, the resulting yellowish aqueous solution was filtered through a 0.45 µm
filter membrane to remove aggregates and then freeze-dried for further application and characterization [12].
The effects of the various solvents were assayed on the overall size of the micelles.

2.3. Loading of Doxorubicin into PCL-PEG-PCL Micelles
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For the DOX-loaded micelles, first DOX.HCl was neutralized with TEA in used solvent. Then, PCEC block
copolymer in acetone or tetrahydrofuran (THF) was added. This solution was added to double-distilled water
under stirring. Then the solution was added dropwise through a syringe (G = 22) into distilled water under
moderate stirring at 25 ºC for certain hours for the evaporation of the organic solvent. After removing the
solvent using rotary vacuum evaporation at 35 °C, the resulting yellowish aqueous solution was filtered
through a 0.45 µm filter membrane to remove aggregates and then freeze-dried for further application and
characterization. The DOX solutions of various concentrations were prepared, and the fluorescence of the
solutions were measured to obtain a calibration curve. Preparation scheme of doxorubicin-loaded
PCL/PEG/PCL (PCEC) nanoparticles was shown in Fig. 1.

Fig. 1. Preparation scheme of doxorubicin-loaded PCL/PEG/PCL (PCEC) nanoparticles [13].

2.4. Characterization and Physicochemical Properties of the Micelles
2.4.1. Determination of Particle Size and Zeta Potential
The mean diameter and size distribution of Dox-free micelles were measured by dynamic light scattering
(Malvern Zetasizer Nano ZS). Particle size was determined using a He-Ne laser beam (wavelength = 633 nm)
at 25 °C. Data were evaluated based on intensity distribution. The zeta potential was determined with the
same device. Samples (1.0 ml) were analyzed in triplicate at 25 °C and the average value is presented.

2.4.2. Determination of Entrapment Efficiency (EE)
The solution obtained in the last step was centrifuged for 45 min at 12.000 rpm. To calculate the
encapsulation efficiency (EE) of the micelles, the supernatant was cut off and used for comparison with the
total amount of doxorubicin. The amount of non-encapsulated doxorubicin in the supernatant was calculated
by using an ultraviolet spectrophotometer (UV-Vis) (WTW Photolab). The following formula was used to
measure the percent of doxorubicin encapsulated in the micelles (Eq. 1).

(1)

2.4.3. Particle Morphology
The morphology of the micelles was investigated by scanning electron microscopy (Zeiss Evo LS10 scanning
electron microscope).

2.4.4. Drug Release Study in Vitro
The profile release of doxorubicin from the micelles to in vitro was determined by the direct dispersion
method, as described in the literature [14]. Phosphate-buffered saline (PBS, pH 7.0) was added to each vial
containing freeze-dried powder of micelles, and the resulting dispersion was placed within a dialysis sac and
incubated 37 °C while immersed in PBS. At scheduled time intervals samples were withdrawn and replaced
with an equivalent volume of fresh PBS. In order to study the pH-dependency of the drug release, the
experiments were performed using PBS at a pH of 5.5. All of the release studies were carried out in triplicate.
The concentration of doxorubicin in the dialysate was determined by ultraviolet spectrophotometer, and the
analysis wavelength was at 480 nm.

3. RESULTS and DISCUSSION
3.1. Preparation and Characterization of Copolymeric Micelles
PCL–PEG–PCL micelles were produced. DLS measurements were used for confirmation of micelles. The
size of copolymeric micelle measured by DLS was approximately 367 and 388 nm for PCL/PEG ratio of 0.8
and 372 and 395 nm for PCL/PEG ratio of 1.5 for the use of acetone and THF, respectively. For blank
micelles, the greater the chain length of the PCL segment, the larger was the average particle size of the
micelles. When the PCL/PEG ratio 0.8, the resultant micelle had the smallest size. So, the PCL/PEG ratio in
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the organic phase at 0.8 was chosen to prepare mono-dispersed micelles for further study in this work.
Incorporation of drug into micelles resulted in increased particle size.

3.2.The Zeta Potential of Micelles
The zeta potential of micelles were determined at approximately -7.23, -16.57, -16.95 and -18.38 mV for 1, 2,
3 and 4 numbered micelles, respectively. The magnitude of the zeta potential gives an indication of the
potential stability of the colloidal system. Pure PCL has a negative surface charge between -57 mV and -36
mV. By entering PEG blocks into PCL chains, the negative charge will accordingly decrease and tend toward
positive values [15]. According to zeta potential values in Table 1, in PCEC series, number 4 seems to be
more stable than number 3 for micelles which prepared by THF solvent, number 2 seems to be more stable
than number 1 for micelles which prepared by acetone solvent, which is attributed to the longer PCL block
with negative charge. By increasing the PCL block length, the zeta potential becomes more negative.
Properties of PCL-PEG-PCL Micelles were given in TableI.
Table I. Properties of PCL-PEG-PCL Micelles

3.3. Effect of Solvents to Control Micelle Size
The amphiphilic PCL–PEG–PCL with a hydrophilic PEG block and hydrophobic PCL blocks can selfassemble to form micelles in an aqueous environment. The formation of the hydrophobic PCL inner core and
the PEG outer core in an aqueous solution has been reported elsewhere [16]. Various water-miscible solvents,
such as acetone and THF were used for the preparation of core-shell type micelles of the triblock copolymer.
The size of copolymeric micelle measured by DLS was approximately 367 and 372 nm for acetone and 388
and 395 nm for THF. The size of the triblock copolymer and the organic solvent water miscibility are
generally correlated: a decrease in water miscibility led to an increase in the average micelle size. THF and
acetone resulted in the largest and smallest particle size with a narrow size distribution, respectively. Similar
changes were observed for other copolymers [16]. Therefore, the micelles are dynamic systems and are stable
upon dilution and organic solvent water miscibility, which is of major interest for intravenous injection.

3.4. SEM Micrographs of Micelles
The SEM photograph of micelle was shown in Fig. 2. From Fig. 2., the morphology of particle size was
spherical.

Fig. 2. SEM photograph of the blank PCEC micelle

3.5. Determination of Drug EE
In order to determine optimum polymer to drug ratio that will provide sustained drug release as well as
enough local drug concentrations for the treatment period of cancer, micelles at different ratios were prepared
and studied. In the process of micelles’ preparation, encapsulation efficiency could be adjusted by varying the
Doxorubicin/PCEC weight ratio. The encapsulation efficiencies of Dox-loaded micelles revealed that the
encapsulation efficiency increased when the drug concentration used in preparation increased. Entrapment
efficiencies of PCL-PEG-PCL micelles are shown in Table II.

Table II. Entrapment Efficiencies of PCL-PEG-PCL Micelles
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3.6. In vitro Release of Doxorubicin from Micelles
A cumulative percent average drug release versus time graph was obtained. In this study, pH 5.5 was selected
to mimic pH of cancer cells’ microenvironment, while pH 7.0 was selected to mimic pH of the healthy cells.
Fig. 3. shows the release profiles of free doxorubicin and doxorubicin-loaded PCEC micelles in PBS (pH 7.0
and pH 5.5, 37 °C).

Fig. 3. Cumulative release of free doxorubicin and doxorubicin-loaded PCEC micelles at pH 7.0 and 5.5

From Fig. 3., in comparison to free doxorubicin, a typical two-phase release profile of dox-loaded PCEC
micelles was observed. In other words a relatively rapid release in the first stage followed by a sustained and
slow release over a prolonged time up to 7 days. As seen from Fig. 3., about 72% of the loaded drug released
from the micelles after incubation at pH 5.5 for 24 h, while almost 59% of the loaded drug released at pH 7.0.
A total of 82% of the loaded drug released from the micelles after incubation at pH 5.5 for 96 hours, while
71% of the loaded drug released at pH 7.0 for the same duration. In a control experiment, free diffusion of
doxorubicin only through the dialysis membrane was investigated and showed that about 97% and 93% of the
doxorubicin put inside the membrane released through the membrane at pH 7.0 and pH 5.5 in 8 h,
respectively. Free doxorubicin release at pH 5.5 would be quicker, but loaded drug released from the micelles
shows significantly faster drug release at mildly acidic pH of 5.5 compared to physiological pH, and slower
drug release from the drug loaded micelles at both acidic and neutral pH indicated that the drug was
efficiently entrapped inside the micelles.
In comparison with free doxorubicin, the much slower release of doxorubicin from PCEC micelles can be
attributed to the molecular structural characteristics of polymeric micelles. During the process, doxorubicin
was first released inside the hydrophobic core region of polymeric micelles because doxorubicin was attached
to PCL comprising the core region, and doxorubicin then diffused out from the micelle, eventually, into the
incubation medium. Furthermore, as known, acidic pH is an internal stimulus, the existing acidic pH of tumor
has been considered as an ideal trigger for the selective release of anticancer drugs in tumor tissues,
accomplishing tumor-targeted drug delivery. From Fig. 3. the release profiles showed clearly a pH dependent
release behavior, that is, significantly faster drug release at mildly acidic pH of 5.5 compared to physiological
pH. DOX can be released more quickly under acidic pH than neutral pH, achieving higher antitumor activity.
Therefore, this delay of drug release from micelles, and faster release in acidic pH suggested that this
biodegradable micelle might be a promising vector for targeted delivery of anticancer drugs.

4. CONCLUSIONS
In this study, PCL-PEG-PCL micelle was successfully prepared. The micelles of the triblock copolymer are
smaller than 400 nm with narrow distribution, in which they may exhibit an enhanced vascular permeability
and are a potential carrier of hydrophobic drugs, such as anti-cancer agents [16]. Furthermore, the effect of
solvent type on the size of the triblock copolymer was also investigated. This observation was confirmed after
evaluating two distinct solvents, and results showed that a decrease in water miscibility led to an increase in
the average micelle size. These PCL-PEG-PCL micelles are biodegradable, biocompatible, amphiphilic,
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stable in blood, nontoxic, non-immunogenic, non-inflammatory, and small in size. These characteristics make
PCL-PEG-PCL micelles an excellent candidate for drug-delivery systems. The encapsulation efficiencies of
Dox-loaded micelles revealed that the encapsulation efficiency increased when the drug concentration used in
preparation increased. So in the future micelles can be optimized. This study shows that PCL-PEG-PCL
copolymeric micelles are suitable for delivery of doxorubicin. The doxorubicin-loaded micelles had spherical
structure, with excellent size and zeta potential.
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Abstract
Human motion recognition systems aim to capture the situation of the user and its surroundings by using heterogeneous
sensors connected to one's body and allowing continuous monitoring of many physiological signals reflecting the state of
human actions. In this paper, a novel feature extraction method for motion classification using various sensor signals, is
proposed. This method is one-dimensional local binary model (1D-LBP) in which a new binary value is obtained as a
result of comparison of a value on the signal with respect to the right and left neighbors based on the center sample value,
and then the binary value is converted into a decimal value. This method is a statistical method that allows us to obtain
effective features from various non-parametric signals. To test the proposed method Mhealth dataset in including signal
records obtained from the 10 experimental results sensors attached to the body while performing 12 physical activities of
the volunteer, will be used. Obtained attributes will be performed by different machine learning methods by 10 fold cross
validation method.

Key Words: Motion detection, features extraction, local binary pattern

1. GİRİŞ
Hareket tanıma(HT) son on yılda büyük bir ilgi uyandırdı . Farklı fiziksel aygıtlar ve akıl yürütme teknikleri kullanan
birçok araştırma grubu tarafından ele alındı [1,2]. Hareket tanıma konusundaki büyük ilgi birçok açıdan açıklanabilir.
Bir yandan, yaşlanma nüfusunun benzeri görülmemiş hızla büyümesi nedeniyle, gelecekte yaşlı sağlık bakımının
giderek daha fazla devlet bütçesine mal olacağını düşünebiliriz.
Bununla birlikte, uyku, yemek pişirme ve yemek yeme gibi günlük yaşantı aktivitelerini izlemek [3], yaşlıların ve
engellilerin evde bağımsız olarak yaşamasına yardımcı olabilir ve anormal durumu en kısa zamanda tespit etmek,
tehlikeyi minimum ölçüde azaltabilir. Biri tehlikeli bir hareket yapmaya başladığında tespit ederek güvenlik riskini
azaltmak için uyarı veren güvenlik uygulamaları geliştirilebilir. HT, yaşlılara veya dejeneratif rahatsızlığa maruz
kalanlara örneğin Alzheimer hastalığı, günlük yaşam aktivitelerindeki değişikliklerin saptanması gibi uyarıların
oluşturulabilmesi için kullanılabilir. Ayrıca, rutinlerin tanınması bu kişilerin günlük görevlerini hatırlamalarına
yardımcı olabilir. Ya da mesela ; bir toplantıya katılmak, kahve içmek veya masada çalışmak gibi ofis çalışanlarının
faaliyetlerini tespit ederek, bu farklı koşullara bağlı olarak telefon görüşmelerini filtreleme kapasitesine sahip akıllı
bir sisteme sahip bir cep telefonuna da imkân verilebilen uygulamalar yapmayı mümkün kılabiliriz. Bu çalışmada
sensor tabanlı hareket tanıma gerçekleştirilmektedir. Sensörlerden alınan sinyal değerleri 10 gönüllüden alınmış olan
belirli hareketler esnasında sensörlerin kaydettiği değerlerden oluşur. Toplamda 12 hareketin (hareketsiz durma,
oturma ve rahatlama, uzanmak, yürüme, merdiven tırmanma, belin öne eğilmesi, kolların yukarı doğru uzatılması,
dizlerin bükülmesi(çömelme), bisiklet sürme, tempolu yürüyüş, koşu yapma, zıplama) tanınması amaçlanmıştır. Veri
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kümesindeki bu sinyaller Mhealth veri tabanından alınmıştır. Bu çalışmada belli başlı hareketleri sınıflandırmak için
farklı bir öznitelik çıkarım yöntemi önerilmiştir ve öznitelik çıkarma hareket tanıma sürecinde önemli bir rol
oynamaktadır, çünkü öznitelikler iyi seçilmediyse, sınıflandırma performansı düşecektir [4]. Elde edilen özellikler
kullanılarak farklı makine öğrenmesi yöntemleri ile sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Sonuçlara bakıldığında
önerilen özellik çıkarım yönteminin başarılı olduğu gözlenmiştir.

2.VERİ SETİ
Toplanan veri seti, 12 fiziksel aktivite içermektedir [5]. Kayıtlar için Shimmer2 giyilebilir sensörler
kullanılmıştır. Sinyaller sırasıyla kişinin göğüs, sağ bilek ve sol ayak bileklerinden elde edilmiştir.
Gerçekleştirilen fiziksel aktiviteler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1.Aktivite seti
Kod

Aktivite

L1

Hareketsiz duruyor (1 dak.)

L2

Oturma ve rahatlama (1 dk.)

L3

Uzanma(1 dk.)

L4

Yürüyüş (1 dk.)

L5

Merdiven tırmanma (1 dk.)

L6

Öne eğilme (20x)

L7

Kolları yukarı kaldırma(20x)

L8

Dizlerin bükülmesi(çömelme) (20x)

L9

Bisiklet sürme (1 dk.)

L10

Tempolu yürüyüş (1 min)

L11

Koşu (1 dak.)

L12

Ön ve arkaya zıplama(20x)

3.YÖNTEM
3.1. Bir Boyutlu Yerel İkili Örüntüler(1B-YİÖ)
1B-YİÖ yönteminde sinyal üzerinde bir nokta seçilir ve bu nokta baz alınarak bu noktanın etrafında
komşulukları belirlenir, bu komşular ile merkez nokta arasında karşılaştırmalar gerçekleştirilir. Bu
karşılaştırmalar sonucunda binary bir dizge elde edilir. Bu ikili dizgenin onluk karşılığı merkez noktanın yeni
değeri olarak kabul edilir. Bu işlem bütün sinyal boyunca her değer için tekrar edilir. Bu şekilde tüm sinyal
değerlerinden elde edilen yeni değerler 1B-YİÖ sinyalini oluşturmaktadır. Bu sinyale ait histogram öznitelik
vektörü olarak kullanılmaktadır [6]. Ele alınan merkez nokta ile komşular arasında aşağıdaki eşitliğe göre
karşılaştırma işlemi gerçekleştirilmektedir.
t = Pi − Pc
p
i
YIO( x ) = ∑ F (t ) 2
i =0

F (t ) =

1, t ≥ 0
0, t < 0


(1)

Burada P i ve P c sırasıyla komşu, merkez noktaları temsil etmektedir. Şekil 1’de 1B-YİÖ tabanlı öznitelik
çıkarma yöntemi adım adım örnek sinyalinin bir bölümü üzerinde açıklanmıştır. Şekil 1 (a) 'da ele alınan
sinyale ait bir bölüm verilmiştir. Şekil 1 (b)’de bu sinyal üzerindeki örnek bir merkez nokta ve etrafından
alınan komşu noktalar gösterilmiştir. Sinyalin her bir örneği için, P / 2 komşu değerler merkezi değer Pc'den
önce ve sonra yer almaktadır .Görüldüğü üzere P = 8 için dört komşu nokta, her merkez değeri (P c ) den
önce (P0, P1, P2, P3) ve sonra (P4, P5, P6, P7) yer almaktadır. Şekil 1(c) 'de, komşu örneklerin değerleri olan
P = {P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7}, merkez (P c ) değeri ile karşılaştırılır. 8 komşu değer P c değeri ile
karşılaştırılarak bir binary değer elde edildi . Komşu P i değeri merkezi değerden büyük veya ona eşitse, bu
P i değeri 1 olur , aksi takdirde 0 değerini alır. Böylece bir komşuluk için ikili bir 1B-YİÖ kodu oluşturulmuş
olur. Bu ikili kodun ondalık değeri verilen P c noktasının çevresindeki yerel yapı bilgisini temsil eder (Şekil
1(d)).
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Şekil 1. 1B-YİÖ nün uygulanması

Yukarıdaki aşamalar, sinyal üzerindeki tüm noktalar için gerçekleştirilir. Bu işlemi uygulayarak bir YİÖ
sinyali oluşturulmuş olur ve oluşan yeni sinyal değerleri 0'dan 255'e kadar değişen değerlere sahiptir. Sinyal
üzerindeki her değerin frekansı farklı bir örüntüyü temsil eder. Örnek sinyaller için 1B-LBP uygulandıktan
sonra elde edilen örüntülere ait görüntüler Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2.(a)Ayakta durma pozisyonundan alınan sinyal değerleri (L1) ,(b) L1 sinyaline 1B-YİÖ dönüşümünün uygulanması
,(c) 1B-YİÖ dönüşümü uygulanmış L1 sinyalinin histogramı, (d) Oturma pozisyonundan alınan sinyal değerleri (L2) ,
(e) L2 sinyaline 1D-LBP dönüşümünün uygulanması ,(f) 1D-LBP dönüşümü uygulanmış L2 sinyalinin histogramı
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3.2. Çalışma Diyagramı
Fiziksel aktivitelerin sınıflandırılması için önerilen yöntem Şekil 3’te gösterilmiştir. Çalışma diyagramı 4
bloktan oluşmaktadır. Blok 1: Sensörlerden elde edilen sinyallere 1B-YİÖ yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem
uygulandıktan sonra yeni bir sinyal elde edilmiş olur. Blok 2: 1B-YİÖ yöntemi uygulanmış sinyale ait
histogram oluşturulur. Oluşturulan histogram öznitelik vektörü olarak kabul edilir. Blok 3: 1B-YİÖ
histogramından istatistiksel özellikler çıkarılmıştır. Bu özellikler ortalama, medyan, çarpıklık, basıklık,
değişim katsayısı (cv),enerji ve entropi ,korelasyon gibi istatistiksel özelliklerdir. Blok 4: Çıkarılan özellikler
farklı makine öğrenmesi yöntemler ile sınıflandırılmıştır. Blok 5: Sonuçların paylaşıldığı bloktur.

Şekil 3.Önerilen yöntemin blok şeması

4.DENEYSEL SONUÇLAR
Elde edilen öznitelikler ile çesitli makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak sınıflandırma yapılmıştır. Bu
çalışmada 10 kat çapraz geçerlilik testine göre Bayesnet, Naive Bayes,LR (Lojistik regresyon), ANN (Yapay
sinir ağları), SVM (Support vector machine), RF (Random forest), RBF , Dagging gibi farklı sınıflandırma
metotları kullanılmıştır.Sınıflandırma işlemi için açık kaynak kodlu bir yazılım olan WEKA yazılımı [7]
kullanılmıştır. Tüm istatistiksel özellikler kullanılarak elde edilen başarı sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Tüm özellikler kullanılarak elde edilen başarı oranları
Bayesnet

NB

LR

ANN

RBF

SVM

RF

Dagging

%90.83

%88.33

%88.33

%86.66

%90

%87.5

%92.5

%84.16

Tablo 2’ye bakıldığında en yüksek başarı oranı RF ile elde edilmiştir. En düşük başarı oranı ise Dagging
sınıflandırma metodu ile gerçekleştirilmiştir. İstatistiksel özellikleri tek tek kullanılarak elde edilen başarı
oranları Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Özelliklerin tek tek kullanılarak elde edilen başarı oranları
Özellikler

Bayesnet

NB

LR

ANN

SVM

RF

Enerji

%74.16

%80.33

%74.16

%76.67

%76.66

%84.16

Entropi

%82.5

%84.16

%70.83

%83.33

%81.66

%91.66

Cv

%82.5

%82.5

%78.33

%86.66

%85.83

%88.33

Korelasyon

%86.66

%82.5

%73.33

%79.16

%80.33

%86.66

Ardışık
ortalama

%73.33

%74.16

%79.16

%82.5

%77.5

%85

Medyan

%75.83

%72.5

%67.5

%73.33

%70.83

%77.5

Basıklık

%85

%80

%72.5

%81.66

%80.83

%90.83

Çarpıklık

%84.16

%80

%75

%82.5

%81.66

%89.16

Tablo 3’e bakıldığında istatistiksel özelliklerin tek tek kullanılması ile elde edilen başarı oranları genel
anlamda kabul edilebilir aralıklardadır. En yüksek başarı oranı RF sınıflandırma metodu ile Entropi özelliğin
kullanılması ile elde edilmiştir.

5.TARTIŞMA
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Hareket tanıma kişilerin gösterdikleri davranışları hareketleri birbirinden ayırma işlemidir. Son yıllarda HT
güvenlik, sağlık gibi farklı alanlarda yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada HT için
sensör sinyallerden özellik çıkarımı için farklı bir yaklaşım önerilmiştir. 1B-YİÖ denilen bu yaklaşım ile
sensör sinyallerden istatistiksel özellikler elde edilerek ANN, SVM, LR vs gibi farklı makine öğrenmesi
yöntemler ile sınıflandırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Önerilen yöntemi test etmek için UCI veri tabanında
paylaşılan Mhealth veri seti kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre önerilen yöntem başarılı bulunmuştur.

REFERANSLAR
[1]Discrete techniques applied to low-energy mobile human activity recognition. A new approach
MAÁ De La Concepción, LMS Morillo, L Gonzalez-Abril, & Ramírez ,Expert Systems with Applications, 2014
[2] Sensor-driven agenda for intelligent home care of the elderly,Â Costa, JC Castillo, P Novais, A Fernández-Caballero, R
Simoes ,Expert Systems with Applications,2012
[3] The Alzheimer's disease activities of daily living international scale (ADL-IS),Reisberg B, Finkel S, Overall J, SchmidtGollas N, Kanowski S, Lehfeld H, Hulla F, Sclan SG, Wilms HU, Heininger K, Hindmarch I, Stemmler M, Poon L, Kluger
A, Cooler C, Bergener M, Hugonot-Diener L, Robert PH, Antipolis S, Erzigkeit H ,2001
[4]Siuly Y, Lin PW ,Clustering technique-based least square support vector machine for EEG signal classification.
Comput Methods Programs Biomed ,2011
[5]Design, implementation and validation of a novel open framework for agile development of mobile health applications,
O Banos, C Villalonga, R Garcia, A Saez, M Damas, JA Holgado-Terriza, S Lee, H Pomares, I RojasBiomedical
engineering online ,2015
[6] Kaya, Y, Uyar, M, Tekin, R, Yıldırım, S, 1D-local binary pattern based feature extraction for classification of epileptic
EEG signals. Applied Mathematics and Computation, 2014
[7] Witten, IH, Frank, E, Data Mining: Practical machine learning tools and techniques. Morgan Kaufmann, 2005

957

Multilayer Local Binary Patterns for Grape Types Detection
B. Özdemir1*, Y. Kaya2
Siirt Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Siirt, Türkiye
2
Siirt Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Siirt, Türkiye

1

Abstract
It is systematically important to define grape types and their varieties correctly. In this study, an
alternative method based on computer vision for the diagnosis of grape varieties is proposed to classical
diagnostic methods. Core images with characteristics are used for the classification of grape types. In
this study a new approach based on local binary pattern (LBP) is proposed to get effective features from
color seed images. The proposed method uses color images. Detection of grape species was carried out in
two stages. Attributes were obtained in the first stage and in the second stage these attributes were used
for classification in different machine learning methods with 10-fold cross validation test. Classification
success rate was 81.72%.
Key Words: Grape seed image, local binary pattern, feature extraction

1. GİRİŞ
Üzüm çeşitlerin tanımlanması ve sınıflandırılmasında farklı yöntemler kullanılmaktadır. Üzüm teşhisi ve
tanımlanması ile üzüm çeşitlerinin karakteristik özellikleri toplanarak bir veri bankasında toplanması ile
özellikle ıslah konusunda çalışacaklara yardımcı olmaktadır [1,2,3]. Üzüm çeşitleri sürgün, genç yaprak,
olgun yaprak, çiçek, salkım, tane, çekirdek ve fenolojik özellikleri bakımından da önemli farklılıklar
göstermektedir [4,5].
Bu çalışmanın amacı farklı üzüm türlerine ait çekirdek görüntülerini kullanarak farklı taksonomik
kategorilere ayıran otomatik bir bilgisayar görü sistemi geliştirmektir. Çalışmada renkli çekirdek
görüntülerden etkili özellikler çıkarmak için yerel ikili örüntüler (YİÖ) yöntemi kullanılmıştır. YİÖ yöntemi
yerel yapıların karakteristik özelliklerini açıklayabilen görüntü işleme uygulamalarında sıkça kullanılan bir
metottur. Çalışmada 15 farklı üzüm türüne ait toplam 279 çekirdek görüntüsü kullanılmıştır. Önerilen
yöntem ile çekirdek görüntülerinin % 81.72 doğru teşhis edilmiştir. Sonuç olarak üzüm çekirdeklerinin yüzey
şekilleri önemli bilgileri barındırdığından bilgisayarla görü sistemlerinin üzüm türünün teşhisinde avantajlar
sağlayacağı öngörülmektedir. 1

2.MATERYAL VE METOT
2.1. Veri Kullanımı
Çalışma ile ilgili materyaller Siirt ilinin farklı bölgelerinden toplanmıştır. Üzüm çekirdekleri laboratuvar
ortamında pens yardımı ile çıkarılmış etil alkol (% 70) ile temizlenerek kurutulmuştur. Üzüm çekirdek
görüntüleri Olympus marka SZ 61 model mikroskop ve DP 20 model kamera ile gerçekleştirilmiştir. Bu
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çalışmada aşkar, bağılti, bınetati, C nator, carrot, cevzane, emiri, gadüv, gozane siyah, hazirani, heci mendi,
heseni, memke eyşo, sinciri ve tayfi üzüm türlerine ait görüntüler kullanılmıştır.

2.2. Yerel İkili Örüntüler
YİÖ, 3x3 komşuluğunda merkez pikseli etrafındaki pikseller
ile karşılaştırarak
her piksel için ikili bir değer
oluşturmaktadır. YİÖ ile ilişkin bir örnek Şekil 1’de
verilmiştir. YİÖ değerleri Eşitlik 1’e göre elde edilir [6,7].
Burada R komşu piksellerin merkez piksele olan uzaklığını, P ise merkez piksel ile karşılaştırılacak
komşu sayısını belirtir [8,9].

(1)

Şekil 1. Bir piksel için LBP değerin elde edilmesi

2.3 Renkli Görüntülerde YİÖ
Oluşturulan bu yeni yaklaşım ile klasik ikili örüntülerin kullandığı gri renklere ek olarak kırmızı, yeşil ve
mavi renk kümelerinden yararlanılmıştır. Uygulanması klasik yerel ikili örüntülerden farklılık
göstermektedir. Bu yöntemde resmin farklı renk kanallarından (R,G,B) öznitelikler çıkarmaktadır. Her resim
için R,G,B kanalları ayrı düşünüldüğünde bir resmin üç farklı görüntüsü elimizde bulununmuş olmaktadır. Bu
yaklaşımda her piksel kendi resmi içindeki komşular veya farklı resimdeki aynı yerdeki komşular ile
karşılaştırılarak YİÖ özellikleri elde etmektedir. Bu işlemin sonucunda seçtiğimiz merkez pikseli, resmin
farklı filtrelenmiş hallerindeki aynı konumdaki pikseller ile kıyaslıyoruz ve bu kıyaslama sonucunda ikili
örüntüler elde ediyoruz. Örneğin R resmi G resmi kullanarak özellikler çıkarmak için R resmindeki her piksel
G resmindeki aynı konumdaki pikselin etrafındaki komşular ile kıyaslanmaktadır. Burada amaç görüntüleri
birbirinden ayırt eden farklı öznitelikler elde etmektir. Bu yaklaşımla R-R, R-G,R-B, G-G, G-B, G-R, B-B, BR ve B-G şeklinde 9 farklı kombinasyonda YİÖ örüntüler elde edilebilir.

3. DENEYSEL SONUÇLAR
Bu çalışmada 15 farklı üzüm türene ait çekirdeklerin sınıflandırılması için çok katmanlı yerel ikili
örüntüler tabanlı bir bilgisayar görü sistemi önerildi. Çalışmada 279 görüntü kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan üzüm ve çekirdeklerine ait örnek görüntüler ve görüntülerden elde edilen YİÖ
Şekil 2’te gösterilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi üzüm çekirdeklerine ait YİÖ örüntüler farklılık
göstermektedir.
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Şekil 2. (a) çekirdek görüntüleri, (b) ÇKYİÖ görüntüleri

YİÖ ile elde edilen öznitelikler kullanılarak yapay sinir ağları (YSA), lojistik model tree(LMT),
BayesNet(BN) ve RandomForest (RF) sınıflandırma yöntemleri ile üzüm çekirdek görüntüleri için
sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Sınıflandırma işlemi 10 katlı çapraz geçerlilik testine göre
gerçekleştirilmiştir. Sınıflandırma işlemi için WEKA yazılımı kullanılmıştır. Elde edilen sınıflandırma başarı
oranları Tablo I’de verilmiştir.
Tablo I. Farklı makine öğrenmesi yöntemleri ile üzüm çekirdek görüntülerinin sınıflandırma başarı oranları (%)

Veri Seti

YSA

LMT

BN

RF

R-R

77,60

74,60

50,30

62,66

R-G

81,72

73,40

47,60

66,30

R-B

31,60

39,70

19,00

37,00

G-G

75,00

75,35

51,40

62,32

G-B

37,02

55,37

29,74

43,72

G-R

80,49

76,24

48,22

70,56

B-B

76,87

70,31

48,12

60,00

B-R

28,10

42,27

20,00

37,72

B-G

35,00

46,58

23,79

41,01

Tablo I’den görüldüğü gibi en yüksek başarı oranı YSA ile R-G özelliklerini kullanarak % 81.72 olarak elde
edilmiştir. İkinci en yüksek başarı oranı yine YSA ile G-R özellikleri kullanılarak % 80.49 olarak elde
edilmiştir. Önerilen YİÖ ile farklı biyolojik görüntülerin sınıflandırılmasında başarılı olacağı
düşünülmektedir.

4. TARTIŞMA
Bu çalışmada üzüm çekirdek görüntülerinden üzüm teşhisi için bir bilgisayarlı görü sistemi önerildi. Farklı
üzüm türlerine ait renkli çekirdekler birbirlerinden farklı ayırt edici şekil ve özelliklere sahiptir. Çekirdekler
üzerindeki desenler ayırt edici karakterler olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada otomatik üzüm teşhis ve
sınıflandırma için yeni bir yaklaşım önerilmiştir. Bu yeni yaklaşım 2 temel aşamadan oluşmaktadır. Birinci
aşamada renkli üzüm çekirdek görüntülerine ait yerel ikili örüntüler (YİÖ) elde edilmiş, ikinci aşamada ise
elde edilen özellikler ile makine öğrenmesi yöntemleri ile sınıflandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. YİÖ ile %
81.72’lik bir sınıflandırma başarısı elde edilmiştir. Sonuç olarak üzüm çekirdek yüzey şekilleri taksonomik
ilişkilerin belirlenmesi açısından önemli desen bilgileri barındırdığından bilgisayarla görü sistemleri üzüm
türünün tanımlanmasında önemli avantajlar sağlayacağı öngörülmektedir.
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Abstract
The aim of the friction drilling is to increase the clamping length and strength by the help of the bushing
shape, which gained at the end of the drilled hole. In this respect, the geometrical dimensions of bushing
shape, such as bushing height and wall thickness are important. In this study, in which A7075-T651
aluminium alloy were friction drilled, the gained bushing heights and wall thicknesses were investigated.
According to the gained results, the optimum bushing heights and wall thicknesses values were recorded
while bushing heights and wall thicknesses values changed collateral to each other. The optimum values
were recorded when the rate of bushing height to wall thickness (h a /t a ) is the smallest. In this conditions,
the optimum parameters along all of the selected ones were determined as 50-75 mm/min feed rates,
2400-3600 rpm spindle speeds, 16 mm tool cylindrical area length, and 36o conical angle, 10 mm in hole
diameter, and 4 mm in sample wall thickness.
Keywords: Friction drilling, Bushing, Bushing height, Bushing wall thickness, h a /t a rate.

1. GİRİŞ
Sürtünmeli delme, ince cidarlı malzemelerde bağlantı uzunluğunu artırmak amacıyla konik bir takım ile iş
parçasının temas bölgesinde sürtünme ısının etkisiyle yumuşamış iş parçasına takımın dalması ve deliğin
delinmesi işlemidir. Bu işlemde bağlantı uzunluğu, kovan adı verilen, deliğin alt kısmında meydana gelen bir
oluşum yardımıyla sağlanır. Sürtünmeli delme, talaşsız, temiz ve geleneksel olmayan bir işlem olduğundan
form delme, akıcı delme ve sürtünmeli karıştırmalı delme olarak da adlandırılabilir. Bu imalat yönteminde
takım-iş parçası temas bölgesinde meydana gelen sürtünme etkisiyle yumuşamış ve akıcı hale gelmiş iş
parçasına takım dalar ve delik elde edilir. Takım, yumuşamış malzemeyi ilerleme doğrultusunda, deliğin
ekseni doğrultusunda, iterek deliğin alt kısmında bağlantı uzunluğunu sağlayan kovanı oluşturur. İşlem
sırasında malzemenin bir kısmı deliğin giriş kısmı olan, delik ekseni doğrultusunda yukarıya, fener miline
doğru akarken diğer kısmı da, delik ekseni doğrultusunda fakat aşağıya, deliğin alt kısmına doğru akar.
Ayrıca işlem sırasında malzemenin çok az bir miktarı da takımın ilerleme ve dönme hızlarının etkisiyle
çevreye yayılmaktadır. Malzeme kalınlığının sürtünmeli delinen deliğin çapına (t/d) oranı, işlemde elde
edilen kovanın biçimi ve yüksekliği için önemli bir parametredir. Bu oranın artması ile kovanı oluşturan
malzeme miktarı artar [1– 4]. Sürtünmeli delme işleminde devir sayısının artması ile kovanın biçimi, dönme
hareketinin etkisiyle, bozulur, iş parçasının yüzey sıcaklığı ve delik çevresinin sertliği artar, itme kuvveti,
dönme momenti, enerji ve harcanan güç miktarı, deliğin daireselliği azalır, fakat devir sayısı kovanın
oluşumunu etkilemez [5]. Ancak, ilerleme oranının artması ile işlem süresi kısalır, eksenel itme kuvveti,
dönme momenti ve harcanan güç artar. Çok yüksek ve düşük ilerleme oranlarında malzemenin işlem
*
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sırasında akması için gerekli olan ısı oluşmadığından malzeme yüzeye yapışarak veya deformasyon etkisiyle
yüzey kalitesi azalır [6 – 8]. Sürtünmeli delinen deliğin çevresinde malzemenin mikro-yapısı, işlem sırasında
yükselen sıcaklıktan etkilenir [9, 10]. İşlem sırasında oluşan kovanın yüksekliği malzeme kalınlığının
yaklaşık olarak üç katı kadardır. Takımın iş parçası içerisinde ilerlediği süreçte meydana gelen itme kuvveti
takım ucunun iş parçasına teması ile hızlı bir şekilde yükselir ve en yüksek değerine ulaşır. Takımın konik
bölgesinin iş parçasına dalması ile itme kuvveti yaklaşık olarak yarıya düşer ve işlem sonuna kadar devam
eder, işlemin tamamlanması ile bu değer sıfır olur [11, 12].
Sürtünmeli delme işlemi sırasında takım ucu, takım-iş parçası temas bölgesinde oluşan sürtünme ve dönme
hareketinin etkisiyle aşınarak sivrileşir. Sivri takım ucu, işlemin kuvvetini azaltır [13]. İşlem sırasında
meydana gelen itme kuvveti ve dönmem momenti arasındaki ilişki, iş parçasının gerilme dayanımı
özelliklerine bağlı olarak meydana gelen ısı modellenerek tespit edilmiştir. Sürtünme katsayısı, devir sayısı ve
oluşan ısıdan bağımsız olduğu kabul edildiğinden sürekli değişir [14].
Sonlu eleman modelleme yöntemiyle, sürtünmeli delme işlemi sırasında iş parçası malzemesinin nasıl ısındığı
ve yumuşadığı gösterilmiştir. A6061-T6 malzemesinin sürtünmeli delinmesinde bu model kullanılarak, işlem
sırasında meydana gelen sıcaklık 580 oC olarak hesaplanmıştır [15].
Takım ile iş parçası arasındaki sürtünme sonucu yükselen sıcaklık ile iş parçası malzemesi yumuşar, sünekliği
ve akıcılığı artar. Yumuşamış ve sünekliği artan malzemenin akış yönü, delme işleminin başlangıcında
takımın ilerleme hareketinin tersi doğrultuda olur. Takımın ilerleme hareketinin tersi doğrultuda akan
malzeme, deliğin giriş kısmında pul olarak adlandırılan ve sızdırmazlık halkasını meydana getirir. Sürtünmeli
delme işleminin sonunda meydana gelen kovanın yüksekliği, iş parçası malzemesinin kalınlığının yaklaşık
olarak 2-3 katı kadardır. [16].
Sürtünmeli delme işleminde kovanın biçimini ve kalitesini iyileştirmek, kovanın biçiminde oluşan çatlak ve
yarıkları azaltmak, kovanın taç yaprağı biçiminde oluşumunu azaltarak silindirikliğini geliştirmek amacıyla
gevrek malzemelere sürtünmeli delme işleminden önce, sürtünmeli delinen iş parçası malzemesine öndelikler delinir. Delinen ön-delikler, takım ucu ile iş parçası ile takım ucu arasındaki temas alanını
azalttığından oluşan ısı miktarı ve deformasyonun etkisi azalır ve böylece kovanın silindirikliliği artar, kovan
oluşumundaki çatlak ve yarıklar azalır, kovanın taç yaprağı biçiminde oluşumu önlenir [17-19].
Sürtünmeli delme işleminin esas amacı, ince cidarlı malzemelerde bağlantı uzunluğunu ve mukavemetini
artırmaktır. Bağlantı uzunluğunu ve mukavemetini sağlayan eleman sürtünmeli delme işleminde, deliğin alt
kısmında, elde edilen kovandır. Kovan sürtünmeli delik delinmiş levhanın uzantısı şeklinde bir bütün olarak
delinen delik çapına eşit bir çapta delinmiş bir şekilde elde edilir. Sürtünmeli delinmiş malzemeler birbirine
bağlandığı durumlarda delinen deliğe vida dişleri çekilir ve vida yardımıyla birbirine, sökülebilir bir şekilde,
bağlanabilir. Kovanın iç kısmındaki deliğe vida dişi çekileceğinden kovanın çeper kalınlığı vida dişinin
yüksekliğine ve kovanın yüksekliği ise vida diş sayısına bağlı olan bir geometrik büyüklüktür. Kovanın çeper
kalınlığı çekilecek vidanın diş yüksekliğinden ve kovanın yüksekliği daha büyük olduğunda kovanın
sağlayacağı mukavemet artışı daha fazla olacaktır. Bu çalışmanın amacı, sürtünmeli delme işleminin esas
amacını teşkil eden kovanın, bağlantı uzunluğunu ve mukavemetini etkileyen temel geometrik boyutları olan,
yüksekliğinin ve çeper kalınlığının seçilen parametrelere göre değişimini incelemek ve en uygun
parametreleri tespit etmektir. Sünek, sürtünmeli delme işlemine uygun olduğu kabul edilen bazı malzemelerin
sürtünmeli delme işlemlerinde kovan amaca uygun, silindirik şekilde elde edilmesine rağmen çeper kalınlığı
yeterli büyüklükte oluşmadığından vida dişi çekilemediğinden bağlantı mukavemetini artırmaz. Bu amaçla,
bu çalışmamızda ayrıca kovanın yüksekliği ve çeper kalınlığı birlikte, bağlantı uzunluğunu ve mukavemetini
etkileyen, ayrılmaz bir ikili şeklinde incelenmiştir. Ayrıca seçilen parametrelere göre kovan yüksekliğinin
kovan çeper kalınlığına (h a /t a ) oranı da bir sonuç olarak seçilen parametrelere göre incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOT
Sürtünmeli delme operasyonları, HESSAP True–Trace C–360/3D 1095 Model Kopya Freze tezgâhında
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 4x70x500mm ve 6x70x500 mm boyutlarında hazırlanmış deney numuneleri,
bağlama kalıbı aracılığıyla tezgâha rijit bir şekilde bağlanmıştır (Şekil 1). Deneysel çalışmada 50, 75 ve 100
mm/dak ilerleme oranları, 2400, 3600 ve 4800 dev/dak devir sayıları seçilmiştir.
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Şekil 1. Deney seti ve bağlama aparatı
Deneysel çalışmada, HSS takımlar ile A7075-T651 alüminyum alaşımları sürtünmeli seçilen parametreler
kullanılarak sürtünmeli delinmişlerdir. İşlemde kullanılan takımın geometrik boyutları Şekil 2 a’da,
fotoğrafları ise Şekil 2 b’de gösterilmiştir. β, takımın koniklik (h s ) bölgesinin eğim açısı, h l , silindirik
bölgenin uzunluğu, Ød delik çapı ve takım silindirik bölgesinin çapıdır. Bu parametreler sıra ile 24o, 36o ve
48o, 8, 16 ve 24 mm, 8, 10 ve 12 mm olarak seçilmişlerdir.

α

ß
Ød

ØD

ØD1

a

hc
L

T

hl

hn

b

Şekil 2. Takımların geometrik boyutları, a) takım geometrisi b) takım fotoğrafları
Sürtünmeli delinmiş deliklerin alt kısmında oluşan kovanların dış çapları, 1/100 hassasiyet ölçülü, dijital
kumpas ile ölçülmüştür. Ölçülen kovan çaplarından delik çapı çıkarılmış ve ikiye bölündükten sonra kovan
çeper kalınlığı elde edilmiştir. Kovan yüksekliği de yukarıda anılan dijital kumpas ile ölçülmüştür. Kovanın
uç kısmından sürtünmeli delinen malzemenin alt kısmına kadar olan mesafe olarak ölçülmüştür. Şekil 3 a da
gösterilen h a ölçüsü kovanın yüksekliğini, t a ölçüsü ise kovanın çeper kalınlığını gösterir. Şekil 3 b’de
gösterilen cıvata ve sürtünmeli delinmiş ve vida çekilmiş numunelerin sıyırma etkisinden sonraki resimleri
görülmektedir. Sürtünmeli delme işleminin amacı, işlemde elde edilen kovan yardımıyla bağlantı uzunluğunu
ve mukavemetini artırmak olduğundan, Şekil 3 b’de bu amaç somutlaştırılarak gösterilmiştir.
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a

b

Şekil 3. a) Kovanın biçimi ve geometrik boyutları (h a /t a ) b) sürtünmeli delinmiş numunelerde vidanın
sıyırma sonucu aldığı biçim (t=4 mm, h l =16 mm, d=10 mm, β=24o parametrelerinde sürtünmeli
delinmişlerdir)

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Sürtünmeli delmenin amacı, ince cidarlı metalik malzemelerde, işlemde elde edilen kovan yardımıyla,
bağlantı uzunluğunu ve mukavemetini artırmaktır. Bu amaçla kovanın, yüksekliği ve çeper kalınlığı gibi
geometrik boyutları önemlidir. Kovan yüksekliği bağlantıyı sağlayan vidanın diş sayısının artmasını
sağlarken, çeper kalınlığı ise çekilecek vidanın diş yüksekliğini etkileyen önemli boyutlardır. Kovanın
yüksekliği arttıkça vida eksenine paralel doğrultuda çekilecek vida diş sayısı, çeper kalınlığı arttıkça da
çekilecek vida diş yüksekliğinin kovanı deforme etme olasılığı azalır ve böylece bağlantının mukavemeti
artar. Bu nedenle kovanın yüksekliği ve çeper kalınlığı, sürtünmeli delme işleminin amacını oluşturan esas
sonuçlardır. İşlemde elde edilen kovanın yüksekliği ve çeper kalınlığı ne kadar büyük boyutta elde edilirse,
kovanın sağlayacağı bağlantı mukavemeti de artar. Ancak, bazı malzemelerin, özellikle sünek ve sürtünmeli
delme işlemine uygun olan malzemelerde istenilen boyut ve biçimde kovan elde edilirken, kovanın çeper
kalınlığı yetersiz olduğundan bağlantı mukavemetini artırmayabilir. Sürtünmeli delme işleminde, seçilen
parametrelere (devir sayısı, ilerleme hızı, takımın koniklik ve uç açıları, sürtünmeli delinen delik çapına, iş
parçası malzemesinin geometrik ve mekanik özelliklerine) bağlı olarak, en uygun (büyük boyutlu) kovan
yüksekliği ve çeper kalınlığı aşağıdaki başlıklar altında incelenmiştir. Yapılan incelemede kovan yüksekliği
ve çeper kalınlığı, kovanın birbirine bağlı iki geometrik boyutu olduklarından bu iki büyüklük birlikte,
birbirine oranları (hk/tk) şeklinde, tek bir sonuç olarak ele alınmış ve bu büyüklük oranının seçilen
parametrelere bağlı olarak değişimi araştırılmıştır. Yapılan araştırmada, kovan yüksekliği ve çeper
kalınlığının birbirlerine paralel olarak artışı esas alındığından sonuç olarak kovan yüksekliğine ve çeper
kalınlığına bağlı olarak en küçük (hk/hk) oranın değeri esas alınmıştır.
İlerleme oranının, devir sayısının, sürtünmeli delinen delik çapının ve malzeme kalınlığının, takım koniklik
açısının ve silindirik bölge uzunluğunun, kovan yüksekliğine, çeper kalınlığına ve h a /t a oranına etkileri Şekil
(1-10)’da gösterilmiştir.
Şekil 4. a’da, ilerleme oranının, kovan yüksekliğine, çeper kalığına ve h a /t a oranına etkisinin genel olarak
ortalama değişimi gösterilmiştir. Bu değişim seçilen tüm parametrelere göre ilerleme oranının etkisinin
ortalama değişimini göstermektedir. Kovan yüksekliği ile çeper kalınlığı seçilen ilerleme oranlarına göre
birbirlerine göre ters orantılı bir şekilde değişim göstermişlerdir. Artan ilerleme oranı ile kovan yüksekliğinde
azalma gözlenirken çeper kalınlığında ise artış gözlenmiştir. İlerleme oranının artışı ile takımın iş parçası
içerisinde birim zamanda aldığı mesafe arttığından, yumuşamış ve akıcı hale gelmiş malzeme takım
tarafından, sürtünmeli delinen deliğin ekseni doğrultusunda itildiğinden kovan çeper kalınlığını oluşturan
malzeme miktarı artmış ve böylece çeper kalınlığı da artmıştır.
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3.1. İlerleme Oranının Etkisi
İlerleme Oranının Kovan Yüksekliğine, Çeper Kalınlığına ve ha/ta Oranına Etkisi
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Şekil 4. İlerleme oranının, a) kovan yüksekliğine, çeper kalığına ve h a /t a oranına etkisi b) kovan yüksekliğine
etkisi c) kovan yüksekliğindeki değişime etkisi d) çeper kalınlığına etkisi e) çeper kalınlığındaki değişime
etkisi
Şekil 4 b-e’ de ilerleme oranının, sırasıyla kovan yüksekliğine, kovan yüksekliğindeki değişime, çeper
kalınlığına ve çeper kalınlığındaki değişime etkisi gösterilmiştir. İlerleme oranının kovan oluşumunda, kovan
yüksekliğine ve çeper kalınlığına etkisinde yaklaşık olarak % ± 4 hata oranı ile etkinin olduğu tespit
edilmiştir. Bu hata oranı kovan yüksekliğinde +35 ve-17 mm/dev olurken kovan çeper kalınlığında ise ± 25
mm/dak ilerleme oranı farkı şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Bu deneysel çalışmada seçilen ilerleme
oranlarının kovan yüksekliğine ve çeper kalınlığına etkisi yaklaşık olarak % 92 oranında doğrusal ve kararlı
bir şekilde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilmiş kovan yüksekliği değerleri 5.72 mm-9,16 mm, çeper
kalınlığı ise 3 mm-5,99 mm arasında değerler almıştır. En büyük kovan yüksekliği değerleri 50 mm/dev, en
büyük kovan çeper kalınlığı ise 100 mm/dev ilerleme oranlarında kaydedilmiştir.

3.2. Devir Sayısının Etkisi
Şekil 5. a’da, devir sayısının, kovan yüksekliğine, çeper kalığına ve h a /t a oranına etkisinin genel olarak
ortalama değişimi gösterilmiştir. Bu değişim seçilen tüm parametrelere göre devir sayısının etkisinin ortalama
değişimini göstermektedir. Kovan yüksekliği ile çeper kalınlığı seçilen devir sayılarına göre birbirlerine göre
ters orantılı bir şekilde değişim göstermişlerdir. Artan devir sayısı ile kovan yüksekliğinde çok az miktarda
bir azalma görülürken kovan çeper kalınlığında ise artma gözlenmiştir. Yumuşamış ve akıcı hale gelmiş
malzeme takım tarafından aşağıya doğru itilirken aynı zamanda takımın dönme hareketinin sağladığı
merkezkaç etkisiyle kovan çeperini oluşturan malzeme miktarı ve dolayısıyla çeperin kalınlığı artmıştır. h a /t a
oranında ise önemli bir değişim meydana gelmemiştir.
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a

Devir Sayısının Kovan Yüksekliğine, Çeper Kalınlığına ve ha/ta Oranına Etkisi
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Şekil 5. Devir sayısının, a)kovan yüksekliğine, çeper kalığına ve h a /t a oranına etkisi b) yüksekliğine etkisi c)
kovan yüksekliği değişimine etkisi d) çeper kalınlığına etkisi e) çeper kalınlığındaki değişime etkisi
Şekil 5 b-e’ de devir sayısının, sırasıyla kovan yüksekliğine, kovan yüksekliğindeki değişime, çeper
kalınlığına ve çeper kalınlığındaki değişime etkisi gösterilmiştir. Devir sayısının kovan oluşumunda, kovan
yüksekliğine ve çeper kalınlığına etkisinde yaklaşık olarak % ± 10 hata oranı ile etkinin olduğu tespit
edilmiştir. Bu hata oranları, kovan yüksekliğinde yaklaşık olarak ± 700 dev/dak, kovan çeper kalınlığında ise
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yaklaşık olarak ± 800 dev/dak olduğu görülmüştür. Bu deneysel çalışmada seçilen devir sayılarının kovan
yüksekliğine ve çeper kalınlığına etkisi yaklaşık olarak % 80 oranında doğrusal ve kararlı bir şekilde olduğu
tespit edilmiştir.

3.3. Delik Çapının Etkisi
Şekil 6. a’da, sürtünmeli delinen delik çapının, kovan yüksekliğine, çeper kalığına ve h a /t a oranına etkisinin
genel olarak ortalama değişimi gösterilmiştir. Bu değişim seçilen tüm parametrelere göre delik çapının
etkisinin ortalama değişimini göstermektedir. Delik çapının artışı hem kovan yüksekliği hem de kovanın
çeper kalınlığı orantılı bir şekilde artış göstermiştir. Ancak h a /t a oranında ise ihmal edilebilecek bir oranda
artış görülmüştür. Delik çapının artışı ile kovanı oluşturan malzeme miktarı arttığından hem kovanın
yüksekliği hem de çeper kalınlığı artmıştır. Bu boyutların birbirlerine oranı olan h a /t a oranında ise kovan
yüksekliği ve çeper kalınlığındaki değişim birbirlerine paralel bir şekilde meydana geldiğinden önemli bir
değişim görülmemiştir.
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a

Delik Çapının Kovan Yüksekliğine, Çeper Kalınlığına ve ha/ta Oranına Etkisi
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Şekil 6. Delik çapının, a)kovan yüksekliğine, çeper kalığına ve h a /t a oranına etkisi b) yüksekliğine etkisi c)
kovan yüksekliği değişimine etkisi d) çeper kalınlığına etkisi e) çeper kalınlığındaki değişime etkisi
Şekil 6 b-e’ de delik çapının, sırasıyla kovan yüksekliğine, kovan yüksekliğindeki değişime, çeper kalınlığına
ve çeper kalınlığındaki değişime etkisi gösterilmiştir. Delik çapının kovan oluşumunda, kovan yüksekliğine
ve çeper kalınlığına etkisinde hata payının olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, sürtünmeli delme işleminde
kovan yüksekliğine ve çeper kalınlığına en fazla etki eden parametrenin delik çapı olduğunu göstermektedir.
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Hem kovan yüksekliği hem de çeper kalınlığı artan delik çapı ile orantılı bir şekilde artış sergilemiştir. Kovan
yüksekliğine delik çapının etkisinde hata oranı görülmezken çeper kalınlığında ise yaklaşık olarak % ± 3 gibi
küçük bir oranda hata görülmüştür. Bu hata oranı, Şekil 6 d ve e’ye göre ± 1 mm olmuştur. Bu sonuçlar, delik
çapının atışı ile çeper kalınlığındaki artış miktarı kovan yüksekliğindeki artış miktarından daha küçük
olduğunu göstermektedir. 8 mm çapındaki sürtünmeli delik çapında kovan yüksekliği değerleri 5.72-6.50
mm, 10 mm çapta 6.64-7.73 mm ve 12 mm çapta ise 8.73-9.16 mm arasında, delik çapındaki artış ile kovan
yüksekliğindeki artışın birbirlerine göre doğru orantılı, olduğu görülmüştür.

3.4. Malzeme Kalınlığının Etkisi
Şekil 7. a’da, sürtünmeli delinen malzeme kalınlığının, kovan yüksekliğine, çeper kalığına ve h a /t a oranına
etkisinin genel olarak ortalama değişimi gösterilmiştir. Bu değişim seçilen tüm parametrelere göre malzeme
kalınlığının etkisinin ortalama değişimini göstermektedir. Malzeme kalınlığının 4 mm’den 6 mm’ye
yükselmesi ile 8-12 mm arasındaki delik çaplarına göre kovan yüksekliğinin ortalama değerinde az miktarda
artış olurken kovanın çeper kalınlığında ise artma meydana gelmiştir. Bu da artan malzeme kalınlığının kovan
yüksekliğinden daha çok kovan çeper kalınlığının artmasını sağladığını göstermektedir. h a /t a oranı ise artan
malzeme kalınlığı ile kovan yüksekliğine paralel olarak azalma göstermiştir. Bu orandaki azalma, kovan
yüksekliği ile kovan çeper kalınlığının orantılı bir şekilde arttığını gösterir. Ya da elde edilen kovanın çeper
kalınlığı değerinin büyük olduğunu gösterir ki bu da bağlantı uzunluğu ve bağlantının mukavemeti açısından
istenilen bir sonuçtur.
Şekil 7 b-e’ de malzeme kalınlığının, sırasıyla kovan yüksekliğine, kovan yüksekliğindeki değişime, çeper
kalınlığına ve çeper kalınlığındaki değişime etkisi gösterilmiştir. Malzeme kalınlığının kovan oluşumunda,
kovan yüksekliğine ve çeper kalınlığına etkisinde hata payının çok az olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç,
sürtünmeli delme işleminde kovan yüksekliğine ve çeper kalınlığına en fazla etki eden parametrenin delik
çapından sonra ikinci sırada malzeme kalınlığının yer aldığını göstermektedir. Malzeme kalınlığının kovan
yüksekliğinin ve çeper kalınlığının artışındaki hata oranı yaklaşık olarak % ± 3 gibi küçük bir oran olmuştur.
Bu hata oranı, kovan yüksekliğinde +1.3 mm, - 0.8 mm olurken çeper kalınlığında ise ± 0.75 mm olmuştur. 6
mm malzeme kalınlığında kovan yüksekliğinin değişimi 4 mm’ye göre daha az olmuş ve daha kararlı bir
değişim sergilemiştir. 6 mm kalınlığında kovan yüksekliği değerleri 6.07 – 8.99 mm arasında değer alırken 4
mm kalınlıkta ise 5.72-9.16 mm arasında daha geniş bir aralıkta değerler almıştır. Çeper kalınlığında ise bu
değişim sırasıyla 6 mm kalınlık için 4.05-5.69 mm ve 4 mm kalınlık için ise 3-5.99 mm arasında daha geniş
aralıkta değerler kaydedilmiştir.
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a

Malzeme Kalınlığının Kovan Yüksekliğine, Çeper Kalınlığına ve ha/ta Oranına Etkisi
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Şekil 7. Malzeme kalınlığının, a) kovan yüksekliğine, çeper kalığına ve h a /t a oranına etkisi b) kovan
yüksekliğine etkisi c) kovan yüksekliği değişimine etkisi d) çeper kalınlığına etkisi e) çeper kalınlığındaki
değişime etkisi
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3.5. Koniklik Açısının Etkisi
Koniklik Açısının Kovan Yüksekliğine, Çeper Kalınlığına ve ha/ta Oranına Etkisi
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Şekil 8. Koniklik açısının a)kovan yüksekliğine, çeper kalığına ve h a /t a oranına etkisi b) kovan yüksekliğine
etkisi c) kovan yüksekliği değişimine etkisi d) çeper kalınlığına etkisi e) çeper kalınlığındaki değişime etkisi
Şekil 8. a’da, sürtünmeli delmede takım koniklik açısının, kovan yüksekliğine, çeper kalığına ve h a /t a oranına
etkisinin genel olarak ortalama değişimi gösterilmiştir. Bu değişim seçilen tüm parametrelere göre koniklik
açısının etkisinin ortalama değişimini göstermektedir. Koniklik açısının değeri azaldıkça takımın konik
bölgesinin uzunluğu artar ve koniklik bölgesinin iki ucu arasındaki çap farkı artar. Böylece bu takım ile
sürtünmeli delme işleminde yumuşamış ve akıcı hale gelmiş malzeme delik ekseni doğrultusunda aşağıya
doğru itilirken, dönme hareketi ve ilerleme oranına bağlı olarak, malzemenin kenarlara akışından çok aşağıya
doğru hareketi daha kolaylaşmıştır. Bu durumda kovan yüksekliği daha fazla olmuştur. Yüksek koniklik açısı
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akıcı malzemenin kenarlara doğru akışını hızlandırdığından çeper kalınlığının artışına katkıda bulunmuştur.
24o koniklik açısında daha yüksek kovan yüksekliği değeri elde edilirken 48o açıda ise daha büyük çeper
kalınlığı değerleri elde edilmiştir. Kovan yüksekliği ve çeper kalınlığındaki değişime göre en kararlı sonuçları
sağlayan koniklik açısı 36o derece olmuştur.
Şekil 8 b-e’ de koniklik açısının, sırasıyla kovan yüksekliğine, kovan yüksekliğindeki değişime, çeper
kalınlığına ve çeper kalınlığındaki değişime etkisi gösterilmiştir. Koniklik açısının kovan oluşumunda, kovan
yüksekliğine ve çeper kalınlığına etkisinde hata payının yaklaşık olarak % ± 3 gibi küçük bir oran olduğu
tespit edilmiştir. Bu hata oranı, kovan yüksekliğinde yaklaşık olarak +15o, - 8o olurken çeper kalınlığında ise
± 12o olmuştur. En büyük kovan yüksekliği ve çeper kalınlığı ile en düşük h a /t a oranları 36o koniklik açısına
sahip takımlar ile yapılan deneylerde elde edilmiştir. Bu değerler kovan yüksekliğinde 8.99-9.16 mm, çeper
kalınlığında ise 5.59-5.99 mm arasında olmuştur. 24o ve 48o koniklik açılarında elde edilen değerler bu
değerlerden daha küçük olmuştur. Ancak 48o koniklik açısında çeper kalınlığında daha kararlı bir artış
meydana geldiği görülmüştür. Bu durumda hem kovan yüksekliğini hem de çeper kalınlığı bir bütün olarak
ele alındığında en her iki geometrik boyut açısından en uygun koniklik açısının 36o olduğu görülmüştür.

3.6. Takım Silindirik Bölge Uzunluğunun Etkisi
9. a’da, sürtünmeli delmede kullanılan takımın silindirik bölge uzunluğunun kovan yüksekliğine, çeper
kalığına ve h a /t a oranına etkisinin genel olarak ortalama değişimi gösterilmiştir. Bu değişim seçilen tüm
parametrelere göre silindirik bölge uzunluğunun etkisinin ortalama değişimini göstermektedir. Takımın
silindirik bölgesi, sürtünmeli delinen malzemenin kalınlığına bağlı olarak belirli bir değerde seçilmesi
kovanın geometrik boyutları açısından oldukça önemlidir. Çünkü işlem sırasında takımın konik kısmı
tamamen kovanın içinden dışarıya çıkmalı ve kovan takımın silindirik bölgesi tarafından şekillendirilmelidir.
Aksi durumda kovanın geometrik biçimi tamamlanmaz ve elde edilen kovanın alt kısmındaki çapı daha
küçük olan konik bir delik elde edilmiş olur. Konik delikler ise vida dişi çekilemediğinden bağlantıya uygun
değildir.
Şekil 9 b-e’ de silindirik bölge uzunluğunun, sırasıyla kovan yüksekliğine, kovan yüksekliğindeki değişime,
çeper kalınlığına ve çeper kalınlığındaki değişime etkisi gösterilmiştir. Silindirik bölge uzunluğunun kovan
oluşumunda, kovan yüksekliğine ve çeper kalınlığına etkisinde hata payının yaklaşık olarak % ± 3 gibi küçük
bir oran olduğu tespit edilmiştir. Bu hata oranı, kovan yüksekliğinde yaklaşık olarak 5.4 mm, - 2.75 mm
olurken çeper kalınlığında ise ± 8 mm olmuştur. En büyük kovan yüksekliği ve çeper kalınlığı ile en düşük
h a /t a oranları 16 mm silindirik bölge uzunluğuna sahip takımlar ile yapılan deneylerde elde edilmiştir. Bu
değerler kovan yüksekliğinde 7.73-9.16 mm, çeper kalınlığında ise 4.82-5.99 mm arasında olmuştur. 8 ve 24
mm silindirik bölge uzunluklarına sahip takımlar ile yapılan deneylerde daha düşük kovan yüksekliği ve
çeper kalınlığı değerleri elde edilmiştir. 8 mm bölge uzunluğunda kovan oluşumu tamamlanmadığından, 24
mm bölge uzunluğunda ise seçilen malzeme kalınlıklarına göre yüksek bir değer olduğundan takımın dönme
ve ilerleme hareketlerinin etkisi ile kovanın geometrik boyutlarında azalma meydana gelmiştir. Bu sonuçlar 4
mm ve 6 mm çeper kalınlıklarına sahip malzemelerin sürtünmeli delme işlemlerinde 16 mm takım silindirik
bölge uzunluğunun uygun olduğunu göstermektedir.
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a

Silindirik Bölge Uzunluğunun Kovan Yüksekliğine, Çeper Kalınlığına ve ha/ta Oranına Etkisi
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Şekil 9. Silindirik bölge uzunluğunun, a)kovan yüksekliğine, çeper kalığına ve h a /t a oranına etkisi b) kovan
yüksekliğine etkisi c) kovan yüksekliği değişimine etkisi d) çeper kalınlığına etkisi e) çeper kalınlığındaki
değişime etkisi
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3.7. ANNOVA Programı ile Tüm Parametrelerin Kovan Yüksekliğine, Çeper Kalınlığına ve ha/ta
Oranına Etkisinin İncelenmesi
a
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Şekil 10. a) Tüm parametrelerin kovan yüksekliğine, çeper kalığına ve h a /t a oranına etkisi b) Kovan
yüksekliğindeki değişim c) kovan çeper kalınlığındaki değişim d) h a /t a oranındaki değişim
Şekil 10 a’da kovan yüksekliği, çeper kalınlığı ve h a /t a oranlarının seçilen tüm parametrelere göre değişimi
görülmektedir. En yüksek kovan yüksekliği değerleri, 4 mm malzeme kalınlığında, 12 mm delik çapında 16
mm silindirik bölge uzunluğuna ve 36o koniklik açısına sahip takım ile 2400 – 3600 dev/dak dönme
hızlarında, 50-75 mm/dak ilerleme oranlarında elde edilmiştir. En uygun h a /t a oranının 1.3 – 1.8 arasında
değişmiştir. Şekil 10 b’de seçilen parametrelere göre kovan yüksekliğindeki değişim gösterilmiştir. Kovan
yüksekliği değerleri, ilerleme oranının, devir sayısının artması ve malzeme kalınlığının 4 mm’den 6 mm’ye
yükselmesi ile azalan yönde bir değişimin gösterirken delik çapına bağlı olarak düzenli bir şekilde artmıştır.
16 mm silindirik bölge uzunluğunda ve 36o koniklik açısında en büyük kovan yüksekliği değerleri
kaydedilmiştir. Şekil 10 c’de çeper kalınlığı ise ilerleme oranı, devir sayısı ve malzeme kalınlığına bağlı
olarak kovan yüksekliğinin tersi bir yönde değişim göstererek artan yönde bir değişim sergilemiştir. Ancak,
delik çapının artışı ile çeper kalınlığı da kovan yüksekliğinde olduğu gibi orantılı bir artış gözlenmiştir.
Kovan yüksekliğinde olduğu gibi çeper kalınlığında da en büyük değerler 16 mm takım silindirik bölge
uzunluğunda ve 36o koniklik açısında elde edilmiştir. Şekil 10 d’de ise h a /t a oranının değişimi görülmektedir.
Bu oranın değeri kovan yüksekliğine ve çeper kalınlığının değerlerine bağlı olarak değişiklik sergilemiştir. En
oran için en uygun değerlerin, tüm parametreler ele alındığında, 1.5 civarında olduğu görülmüştür. Şekil 10
d’de 1.5 oran değerine yakın sonuçlar, kovan yüksekliğinin çeper kalınlığına oranı açısından en uygun
değerler olarak değerlendirilebilir.

4. SONUÇLAR
Sürtünmeli delme işleminin esas amacı, deliğin alt kısmında oluşan kovan yardımıyla bağlantı uzunluğunu ve
mukavemetini artırmak olduğundan kovanın geometrik boyutları olan yüksekliği ve çeper kalınlığı ile
bunların birbirlerine olan oranları işlem sonucu açısından oldukça önemlidir.
İlerleme oranı, işlem sırasında yumuşamış ve akıcı hale gelmiş malzemeyi aşağıya doğru ittiğinden artan
ilerleme oranı ile kovan yüksekliği azalırken çeper kalınlığı ise artmıştır. En uygun ilerleme oranının 50
mm/dak – 75 mm/dak olmuştur. Devir sayısı, takımın dönme hareketinin sebep olduğu merkezkaç etkisiyle
yumuşamış ve akıcı hale gelmiş malzeme, artan devir sayısı ile çevreye yayılarak kovanın çeper kalınlığını
arttırırken kovan yüksekliğini azaltmıştır. En uygun devir sayıları 2400-3600 dev/dak olmuştur. Malzeme
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kalınlığının 4 mm’den 6 mm’ye yükselmesi ile kovan yüksekliğinde, seçilen parametrelere bağlı olarak
azalma gözlenirken, kovan çeper kalınlığında ise artış gözlenmiştir. Seçilen delik çaplarına göre en uygun
malzeme kalınlığının 4 mm olmuştur. Delik çapının artışı ile hem kovan yüksekliğinde hem de çeper
kalınlığında düzenli bir şekilde artış gözlenmiştir. Sonuçlar açısından delik çapının etkisindeki hata oranı sıfır
olarak kaydedilmiştir. Hata oranındaki sıfır oran, kovanın geometrik boyutları üzerinde en etkili parametrenin
delik çapı olduğunu göstermiştir. Seçilen malzeme kalınlığı ve delik çaplarına göre en uygun silindirik bölge
uzunluğunun 16 mm ve takım koniklik açısının ise 36o olduğu tespit edilmiştir. Yukarıda sayılan en uygun
parametrelerde elde edilen en büyük kovan yüksekliği değeri 9.16 mm, çeper kalınlığı 5.99 mm ve h a /t a oranı
ise 1.3 olmuştur.
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Abstract
In this experimental study, the influence of the wire electrode diameter, coated and uncoated wire
electrodes on the cutting speed, which is an important parameter in evaluating the machine performance
in CNC wire electrode discharge technology, was investigated. Coated and uncoated wire electrodes of
0,25 and 0,30 mm in diameter were used for the cutting speed tests, on the other hand, AISI D2 and AISI
304 stainless steels as workpiece materials and two different types of cooling methods were utilized.
Cutting speed values obtained with 0,30 mm diameter wire electrodes were found to be higher than those
obtained with 0.25 mm diameter wire electrodes. Depending on the type of coated and uncoated wire
electrode type, the lowest cutting speeds were achieved with uncoated wire electrodes, while the highest
cutting speeds were obtained with coated wire electrodes. The cutting speeds obtained by the submerged
cooling method were found to be higher than those obtained by the flushing cooling method.
Keywords: CNC WEDM, wire electrode diameter, coated and uncoated wire electrodes, cooling types

1. GİRİŞ
Tel elektro erozyon ile işleme, geleneksel imalat yöntemleriyle işlenmesi zor olan ve özellikle karmaşık
şekilli iş parçalarını üretmek için geleneksel olmayan önemli bir imalat yöntemidir [1-4]. Kesici takım
endüstrisi, son yirmi yıl içerisinde imalat kapasitelerinde ciddi bir büyüme gerçekleştirmiş olmasına rağmen
yine de takım tezgâhlarında kullanılan kesici takımların potansiyelleri tam olarak yerine getirilememektedir
[1]. Özellikle işlenmesi zor olan yüksek sertlik, tokluk ve darbeye karşı dirençli malzemelerin taleplerini
yerine getirmek için tel elektro erozyon tezgâhları giderek artan maliyet baskısı ile öngörülen işleme
gereksinimlerini karşılayan rekabetçi ve ekonomik bir işleme seçeneği olarak öne çıkmaktadır [1]. Genel
olarak iş parçaları, tel elektro erozyon tezgâhlarında işlendiğinde tel elektrot çapı 0,25-0,33 mm aralığında
kullanılmaktadır [5-8]. Tel elektrot kaplama türü olarak çinko kaplı tel elektrotlar ve tel elektrot malzemesi
olarak ise pirinç tercih edilmektedir [1, 5-13]. Literatürde genellikle vurum ara süresinin, servo voltajının, tel
elektrot malzemesinin, vurum süresinin, iş parçası kalınlığının, maksimum akımının, tel hızının, kaplamalı ve
kaplamasız tel elektrotların kesme hızı üzerinde etkisi olduğu yürütülen çalışmalarda ortaya koyulmuştur [1420]. Yapılan bu çalışmalar aşağıda özetle sunulmuştur.
Chalisgaonkar ve ark. kesme performansını değerlendirmek için bir çok parametrenin kesme hızı üzerinde
etkisini araştırmışlardır. Yürütülen çalışmada, servo voltaj ve vurum ara süresinin artmasıyla kesme hızı
değerlerinde bir azalma eğilimi olduğunu, maksimum akım süresi ve vurum süresi artığında ise kesme hız
değerlerinde bir artma eğilimi olduğunu tespit etmişlerdir [14]. Tosun, AISI 4140 malzemesini pirinç bir tel
elektrot kullanarak tel elektro erozyon tezgâhında işlenmesinde kesme hızı üzerinde tel hızı, açık devre
*
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gerilimi, vurum süresi ve yalıtkan akış basıncı gibi parametrelerin etkisini araştırmıştır. Yapmış olduğu
çalışmada kesme hızını artmasına etki eden parametrelerin açık devre gerilimi, yalıtkan akış basıncı, vurum
süresi ve tel hızı olduğunu bulmuştur [15]. Nourbakhsh ve ark. kesme hızına etki eden parametreleri
araştırmak için Titanyum alaşımlarını tel elektro erozyon tezgahında işlemişlerdir. Yapmış oldukları bu
deneysel çalışmada kaplamalı ve kaplamasız tel elektrotları karşılaştırdığında çinko kaplı pirinç tel elektrotla
işleme yapıldığında daha yüksek kesme hızı elde ettiklerini vurgulamışlardır. Aynı zamanda vurum süresinin
ve maksimum akımın kesme hızı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuşlardır [16].
Parameswara ve ark. tel elektro erozyon tezgahında iş parçası kalınlığının ve boşalım akımının kesme hızı
üzerine etkilerini araştırmışlardır. Yapmış oldukları çalışmanın sonuçlarına göre boşalım akımı artığında
kesme hızının arttığını, iş parçası kalınlığı arttığında ise kesme hızının azaldığını tespit etmişlerdir [17].
Chalisgaonkar ve ark. işleme parametrelerinin ve tel elektrot özelliklerinin kesme hızı üzerinde etkisini
araştırmak için bir çalışma yapmışlardır. Elde ettikleri sonuçlar neticesinde maksimum akım, servo voltaj,
vurum süresi ve vurum ara süresi parametrelerinin yanında tel elektrot özelliğinde kesme hızını etkilediğini
ortaya koymuşlardır. Ayrıca kaplamalı ve kaplamasız pirinç tel elektrotları karşılaştırarak çinko kaplı pirinç
tel elektrotla daha yüksek kesme hızı elde ettiklerini vurgulamışlardır [18]. Fermandes ve ark. tel elektro
erozyon tezgahında polikristal elmasın işlenmesinde farklı tip tel elektrotların kesme hızı üzerinde etkisini
incelemişlerdir. Yapılan deneysel sonuçlar ışığında kesme hızı üzerinde kaplamalı tel elektrotların olumlu bir
etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmışlardır [19]. Sandeep ve ark. maksimum akım, vurum süresi, tel elektrot
malzemesinin ve vurum ara süresi gibi parametrelerin kesme hızı üzerindeki etkisini araştırmışlardır.
Yazarlar, maksimum akım ve vurum süresinin artışına bağlı olarak kesme hızını arttığını, servo voltaj ve
vurum ara süresinin artışına bağlı olarak ise kesme hızını azaldığını bulmuşlardır. Ayrıca çalışmalarında
kaplamalı ve kaplamasız tel elektroları karşılaştırdıklarında çinko kaplı pirinç tel elektrotlarla daha yüksek
kesme hızı elde ettiklerini vurgulamışlardır [20].
Yapılan bu çalışmada CNC Tel elektro erozyon tezgâhının işleme karakteristiğini belirleyen en önemli
parametrelerden biri olan kesme hızı üzerinde tel elektrot çapının, kaplamalı ve kaplamasız tel elektrotların
etkisi araştırılmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
2.1. İş Parçası Malzemesi
Kesme hızı deneyleri için iş parçası malzemesi olarak özellikle sac-metal kalıplarında yaygın bir şekilde
kullanılan AISI D2 soğuk iş takım çeliği ve havacılık, ekstrüzyon kalıplarında, medikal, gıda gibi sektörlerde
geniş bir kullanım alanına sahip AISI 304 paslanmaz çelikleri kullanılmıştır. Bu iş parçası malzemelerine ait
kimyasal bileşenleri Tablo I-II’de verilmiştir. Kesme hızı deneyleri için 300x80x25 mm ebadındaki prizmatik
iş parçalarından 10 x 10 mm ölçümündeki kare şeklinde malzemeleri çıkarılmıştır.
Tablo I. AISI 304 çeliğin kimyasal bileşenleri
C%

Si%

Mn%

P%

S%

Cr%

N%

Ni%

0,07

1,00

2,00

0,045

0,030

17,5-19,5

0,11

8,0-10,5

Tablo II. AISI D2 çeliğin kimyasal bileşenleri
C%

Si%

Mn%

Cr%

Mo%

V%

1,55

0,3

0,4

11,8

0,8

0,8

2.2. WEDM Tezgâhı Parametreleri ve Soğutma Yöntemleri
Kesme işlemleri tel elektrot özelliklerine ve iş parçası malzemesine bağlı olarak CNC Makino U32 tip Tel
elektro Erozyon tezgâhında gerçekleştirilmiştir. Deneylerde kullanılan tezgâh parametreleri tezgâh üretici
firmasının önerdiği parametreler göz önüne alınarak Tablo III’te verilmiştir. Deneylerde iki farklı tip soğutma
yöntemi Sub Merged (Daldırılmış) ve Püskürtmeli kullanılmıştır.
Tablo III. Makina işleme parametreleri
Deneylerde kullanılan işleme parametreleri
Vurum süresi (On Time), µs

15

Vurum ara süresi (Off Time), µs

50

Akım (Current), Amp

39
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Kıvılcımlandırma akımı (Ignition current), Amp

39

Gerilim (Voltage), V

40

Su basıncı (Water Pressure), Mpa

30-40

Tel akış Hızı (Wire Feed), m/dak

10

2.3. Tel Elektrotlar
Kesme deneylerinde tel elektrot çap farkının kesme hızı üzerine etkisini ortaya koymak için dört farklı tel
elektrot kullanılmıştır. Tel elektrotlara ait çaplar ve fiziksel özellikler Tablo IV’te verilmiştir.
Tablo IV. Tel elektrotların fiziksel özellikleri
Çekme Dayanımı, MPa

Kopma Yükü, N

İletkenlik %

Ø 0,25 mm Pirinç

980

48.2 N

22

Ø 0,25 mm Zn Kaplı Pirinç

883

43.3 N

20

Ø 0,30 mm Pirinç

980

69.3 N

22

Ø 0,30 mm Zn Kaplı Pirinç

883

62.4 N

20

Tel Elektrotlar

3. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
3.1. Tel Elektrot Çaplarına Bağlı Olarak Kesme Hızının Değerlendirilmesi
CNC Tel elektro erozyon tezgâhında pirinç ve çinko (Zn) kaplı tel elektrot çapının (0,25 mm - 0,30 mm)
kesme hızı değerleri üzerindeki etkisi Şekil 1-2’deki grafiklerinde verilmiştir. Tel elektrot çap artışına bağlı
olarak kesme hızı değişimlerini gösteren Şekil 1-2’deki grafikler incelendiğinde hem pirinç tel elektrot hem
de Zn kaplamalı tel elektrotların çapları 0,25 mm den 0,30 mm’ye yükseldiğinde iş parçalarını işlerken elde
edilen kesme hızı değerlerinin yüksek çıkmasına neden olmuştur. 0,30 mm çaplı tel elektrotlarla elde edilen
kesme hızı değerleri 0,25 mm çaplı tel elektrotlarla elde edilen kesme hızı değerlerine göre daha yüksek
çıktığı Şekil 1-2’deki grafiklerde açıkça görülmektedir. Tel elektrot çap artışına bağlı olarak kesme hızının
artması beklenen bir durumdur [6]. Tel elektrot çapı artıkça tel elektrottan geçen akım taşıma kapasitesi
artacaktır. Tel elektrottan geçen akım taşıma kapasitesi artıkça da tel elektrotun oluşturmuş olduğu kıvılcım
kesme bölgesinde daha uzun mesafeye etki ederek talaş kaldırma oranın artmasını sağlayacaktır. Bu durumda
tel elektrot çapının artışına bağlı olarak kesme hızının artmasına katkıda bulunacaktır.
AISI 304, Püs. Soğutma

AISI D2, Püs. Soğutma

AISI D2, Dal. Soğutma

AISI 304, Dal. Soğutma

Kesme Hızı (mm/dak)

2,90
2,70
2,50
2,30
2,10
1,90
0,25 mm Pirinç elektrot

0,30 mm Pirinç elektrot

Elektrot çapı

Şekil 1. Kesme hızı değerleri üzerinde pirinç tel elektrot çap farkının etkisi
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3,70

AISI 304, Püs. Soğutma

AISI D2, Püs. Soğutma

AISI D2, Dal. Soğutma

AISI 304, Dal. Soğutma

Kesme Hızı (mm/dak)

3,50
3,30
3,10
2,90
2,70
2,50
2,30
2,10
1,90

0,25 mm Zn kaplı Pirinç elektrot

0,30 mm Zn kaplı Pirinç elektrot

Elektrot çapı

Şekil 2. Kesme hızı değerleri üzerinde Zn kaplı pirinç tel elektrot çap farkının etkisi

3.2. Kaplamalı ve Kaplamasız Tel Elektrotlara Bağlı Olarak Kesme Hızının Değerlendirilmesi
Deneylerde kullanılan iş parçası malzemelerinin kaplamalı ve kaplamasız tel elektrotlarla işlemesiyle elde
edilen kesme hızı değerlerinin değişim grafiği Şekil 3-4’te gösterilmiştir. Kaplamasız pirinç tel elektrot ve Zn
kaplı pirinç tel elektrotlarla elde edilen kesme hızı değişim değerlerini veren Şekil 3-4’teki grafiklere
bakıldığında en düşük kesme hızları kaplamasız tel elektrotlarla elde edilirken en yüksek kesme hızları ise
kaplamalı tel elektrotlarla elde edilmiştir. Söz konusu bu durum tel elektrotların fiziksel özelliği olan
iletkenlikleri ile ilişkilendirilmiştir [Tablo IV]. Aynı zamanda ortaya çıkan bu sonuç literatür ile de paralellik
göstermektedir [16, 18-19, 21]. Kaplamasız pirinç tel elektrotların çinko ile kaplanması tel elektrotlara iyi bir
koruyucu özelliği vermektedir. Bu sayede iş parçaları bu tel elektrotlarla işlendiğinde kesme hızının
artmasına katkı sağlayacaktır.
Kaplamasız tel elektrotların çinko ile kaplanması sonucu azalan erime sıcaklığı dielektrik iyonizasyon
süresini azaltarak ve kıvılcım oluşumunu kolaylaştırarak kesme hızını artmasına sebep olacaktır [16]. Aynı
zamanda kaplamalı tel elektrotlarda çinko kaplamanın buharlaşması sonucu kaplamalı tel elektrotlara
kazandırdığı bir 'ısı emici' etkisi sayesinde tel elektrot malzemesini soğutmasına ve daha yoğun bir termal
akışı sağlamasına katkı sağlayarak kesme hızının artmasına yol açmaktadır [21]. Ayrıca literatürde yer alan
diğer çalışmalarda çinko kaplamalı tel elektrotlarla elde edilen yüksek kesme hızlarını çinko kaplamalı tel
elektrotun sahip olduğu püskürtme yeteneğine ve yüksek erozyon enerjisine atfedilmiştir. Çinko kaplı tel
elektrotların sahip oldukları buharlaşma ve düşük erime sıcaklığı, kesme bölgesinde iletkenliği artmasına ve
püskürtme yeteneğini geliştirmesine katkı sağlamaktadır [18].
AISI 304, Püs. Soğutma

AISI D2, Püs. Soğutma

AISI D2, Dal. Soğutma

AISI 304, Dal. Soğutma

Kesme Hızı (mm/dak)

2,90
2,70
2,50
2,30
2,10
1,90

0,25 mm Zn kaplı Pirinç elektrot

0,25 mm Pirinç elektrot

Elektrot çapı
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Şekil 3. Kesme hızı değerleri üzerinde 0,25 mm çaplı Zn kaplamalı ve kaplamasız pirinç tel elektrotların etkisi

3,70

AISI 304, Püs. Soğutma

AISI D2, Püs. Soğutma

AISI D2, Dal. Soğutma

AISI 304, Dal. Soğutma

Kesme Hızı (mm/dak)

3,50
3,30
3,10
2,90
2,70
2,50
2,30
2,10
1,90

0,30 mm Zn kaplı Pirinç elektrot

0,30 mm Pirinç elektrot

Elektrot çapı
Şekil 4. Kesme hızı değerleri üzerinde 0,30 mm çaplı Zn kaplamalı ve kaplamasız pirinç tel elektrotların etkisi

3.3. Soğutma Yöntemine Bağlı Olarak Kesme Hızının Değerlendirilmesi
Soğutma yöntemine bağlı olarak elde edilen kesme hızları grafikleri Şekil 5-6’da verilmiştir. Şekil 5-6’ daki
kesme hızı grafikleri soğutma yöntemlerine bağlı olarak incelendiğinde daldırılmış soğutma yöntemiyle elde
edilen kesme hızları püskürtmeli soğutma yöntemiyle elde edilen kesme hızlarından daha yüksek çıktığı
görülmektedir. Ortaya çıkan bu durum daldırılmış soğutmanın iyi soğutma etkisine bağlı olarak açıklanmıştır.
Daldırılmış soğutma yönteminde, kesim sırasında tel elektrot ve iş parçası malzemesi tamamen suyun içinde
olduğu için kesme bölgesinde daha iyi bir soğutmanın sağlanmasıyla daha fazla akım verilebilir buda kesme
hızının artmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda daldırılmış soğutmada, nozullar ve iş parçası suyun
içerisinde olduğundan hava karışımı engellenir ve daha etkili bir kesim yapılabilir. Püskürtmeli soğutma
yöntemiyle işlemede kesme hızının düşük çıkması kesme bölgesinde türbülansın ve daha fazla hava
kabarcıklarının sebep olduğu tel elektrotun kırılmasına bağlı olarak açıklanabilir.

0,25 mm Pirinç elektrot, AISI 304

0,25 mm Pirinç elektrot, AISI D2

0,30 mm Pirinç elektrot, AISI 304

0,30 mm Pirinç elektrot, AISI D2

2,50

Kesme Hızı (mm/dak)

2,40
2,30
2,20
2,10
2,00
1,90

Püskürtmeli Soğutma

Daldırılmış Soğutma
Soğutma Tipi

Şekil 5. 0,25 ve 0,30 mm çaplı kaplamasız tel elektrotlarla soğutma tipinin kesme hızı değerleri üzerinde etkisi
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0,25 mm Zn kaplı Pirinç elektrot, AISI 304

0,25 mm Zn kaplı Pirinç elektrot, AISI D2

0,30 mm Zn kaplı Pirinç elektrot, AISI 304

0,30 mm Zn kaplı Pirinç elektrot, AISI D2

3,70

Kesme Hızı (mm/dak)

3,50
3,30
3,10
2,90
2,70
2,50
2,30
2,10
1,90

Püskürtmeli Soğutma

Daldırılmış Soğutma
Soğutma Tipi

Şekil 6. 0,25 ve 0,30 mm çaplı Zn kaplamalı pirinç tel elektrotlarla soğutma tipinin kesme hızı değerleri üzerinde etkisi

4. SONUÇLAR
CNC Tel elektro erozyon tezgâhında farklı tip tel elektrot çaplarının, Zn kaplamalı ve kaplamasız pirinç tel
elektrotların ve soğutma yönteminin kesme hızına etkisiyle elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.





0,30 mm çaplı tel elektrotlarla elde edilen kesme hızı değerleri 0,25 mm çaplı tel elektrotlarla elde
edilen kesme hızı değerlerine göre daha yüksek çıktığı görülmüştür.
Kaplama tipine bağlı olarak en düşük kesme hızları kaplamasız tel elektrotlarla elde edilirken en
yüksek kesme hızları ise kaplamalı tel elektrotlarla elde edilmiştir.
Soğutma yöntemlerine bağlı olarak incelendiğinde daldırılmış soğutma yöntemiyle elde edilen
kesme hızları püskürtmeli soğutma yöntemiyle elde edilen kesme hızlarından daha yüksek çıktığı
görülmektedir.
Tel elektrot çapının, kaplamanın ve soğutma yönteminin kesme hızı üzerinde önemli bir etkiye
sahip olduğu tespit edilmiştir.
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Abstract
The use of HFC134a, an alternative refrigerant to CFC12 for automotive air conditioning (AAC) systems,
in new model vehicles has been restricted by the F-Gas Regulation of European Union since the
beginning of 2017 because it has a high global warming potential (GWP) of 1430, which exceeds the
allowable limit of 150. Although CO 2 and hydrofluoroolefin (HFO)1234yf are regarded as the best
possible alternative refrigerants to HFC134a for AAC systems, they have some disadvantages in terms of
operating pressures and system performance. In this study, performance parameters of an AAC system
using HFO1234ze(E), a new alternative refrigerant with a GWP of 6, have been theoretically determined
and compared with those of the system with HFC134a and HFO1234yf. For this aim, using EES software,
performance parameters of an AAC system with a typical evaporator capacity of 5.5 kW were evaluated
for refrigerants HFO1234ze(E), HFO1234yf and HFC134a as a function of evaporating and condensing
temperatures for constant evaporator superheat, condenser subcooling and compressor isentropic
efficiency. The considered performance parameters were compressor pressure ratio, refrigerant mass
flow rate, compressor power, coefficient of performance, condenser heat rejection rate and compressor
discharge temperature. The results reveal that the AAC system with HFO1234ze(E) yields slightly higher
refrigerant mass flow rate and lower compressor discharge temperature but almost equal compressor
power and COP values compared to the system with HFC134a. Moreover, HFO1234ze(E) provides
better results compared to R1234yf for all considered performance parameters of the AAC system.
Keywords: HFO1234ze(E), R1234ze, R1234yf, R134a, automotive air conditioning, refrigeration.

1. INTRODUCTION
Starting from 2017, the use of Hydrofluorocarbon (HFC)134a, a refrigerant commonly used in automotive air
conditioning (AAC) systems since 1994, has been restricted by the F-Gas Regulation of European Union [1],
which bans refrigerants having a global warming potential (GWP) of over 150. As a result, having a GWP of
1430, HFC134a will not be used in new vehicles. The major alternatives to HFC134a are CO 2 , Hydrocarbon
(HC)152a and Hydrofluoroolefin (HFO)1234yf. Refrigeration cycles with CO 2 operate at high pressures, thus
requiring heavy equipment, having poor energy efficiency and suffering from leakage problems. Although
HC152a is a fine alternative to HFC134a in stationary systems, the possibility of fire caused by a traffic
accident precludes this refrigerant from being used in AAC systems because it is highly flammable. On the
other hand, HFO1234yf has a GWP of just 4 and can work under conditions similar to R134a [2]. However,
this refrigerant usually has a lower cooling capacity and COP compared to R134a [3]. Finally, a recently
developed refrigerant again from Hydrofluoroolefin family, HFO1234ze(E) with a GWP of 6, has been
suggested as alternative to HFC134a [4].
Because AAC is a competitive technological area, there are a limited number of published investigations on
AAC systems. Bhattti developed a new method for augmentation of AAC systems using R134a to lower their
*
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global warming impact [5]. Brown et al. compared various performance merits of AAC systems with CO 2
and R134a [6], finding that the performance of the AAC system with CO 2 was close to that with R134a. Liu
et al. determined experimental performance of an AAC system with CO 2 [7]. Ghodbane simulated the
performance of an AAC system for several hydrocarbons [8], finding that the system with R152a and R270
provided a better performance than the one with R134a. Jabardo et al. developed a steady-state simulation
model for an AAC system with a variable capacity compressor, and compared their simulation results with
experimental ones [9]. They determined that the agreement between the simulated and experimental results
for the cooling capacity, COP and refrigerant mass flow rate were within 18%. Hosoz and Ertunc presented
an artificial neural network model for predicting various performance parameters of an AAC system with
R134a [10], finding that their model predictions were in a good agreement with the experimental ones. Hosoz
et al modelled various performance parameters of an AAC system with R134a using ANFIS approach [11].
Their ANFIS predictions yielded very accurate predictions. Wongwises et al. determined the experimental
performance of an AAC system for several hydrocarbons and their mixtures [12], finding that the mixture
containing 50% R290, 40% R600 and 10% R600a was the most suitable refrigerant to replace R134a. Hosoz
and Direk developed an experimental AAC and heat pump system with R134a, and evaluated various
performance parameters of the system for both operation modes [13]. They found that the heat pump
operation yielded inadequate heating but a higher COP and a lower rate of exergy destruction per unit
capacity compared with the air conditioning operation. Alkan and Hosoz compared experimental performance
of an AAC system with R134a for the cases of using fixed and variable capacity compressors [14]. They
found that the system with the variable capacity compressor usually had a higher COP but a lower cooling
capacity than the system with the fixed capacity compressor. They also compared experimental performance
of an R134a AAC system using a variable capacity compressor for two different types of expansion devices,
namely thermostatic expansion valve (TXV) and orifice tube (OT) [15], finding that TXV operation usually
resulted in slightly lower cooling capacity and COP compared to OT operation.
Since R1234yf and R1234ze are recently developed refrigerants, there are only a few studies on the
performance of AAC systems using these two refrigerants. Zilio et al. compared experimental performance of
R134a and R1234yf on a typical R134a AAC system with a variable capacity compressor [16]. They found
that, the system with R1234yf had a lower COP than the baseline system with R134a for the same cooling
capacity. Lee and Jung compared the performance of R1234yf and R134a in a bench tester [17]. They
determined that the COP, cooling capacity and compressor discharge temperature of R1234yf system were up
to 2.7%, 4.0% and 6.5 °C lower than those of R134a system, respectively. Cho et al. compared experimental
performance of an AAC system for R134a and R1234yf [18]. They found that the R1234yf system had a
lower cooling capacity and COP up to 7% and 4.5%, respectively. Navarro-Esbri et al. also found that their
experimental AAC system with R1234yf yielded 9% lower cooling capacity and 19% lower COP than the
system with R134a [19]. Yataganbaba et al. performed theoretical energy analysis of a vapour compression
refrigeration system with single and dual evaporators using R1234yf and R1234ze in replacement to R134a
[20].
It is seen that performance parameters of an AAC system for the cases of using R1234ze have not been
compared with those of R134a and R1234yf. This study aims at evaluating and comparing various
performance parameters of an AAC system for R1234ze, R134a and R1234yf.

2. MATERIALS AND METHODS
Fig. 1 shows schematic illustration of the refrigeration circuit of the AAC system taken into account. It has
four main components, namely compressor, condenser, thermostatic expansion valve (TXV) and evaporator.
The compressor takes the low pressure superheated refrigerant vapour from the evaporator and compresses it
into a high pressure superheated vapour. Accompanying pressure increase, the temperature of the refrigerant
also rises and becomes substantially higher than ambient temperature. Then, the refrigerant enters the
condenser and starts to flow through its channels. Ambient air is blown across the outside of the finned
channels of the condenser by an axial fan. Since the air is cooler than the refrigerant, heat is released from the
hot refrigerant, and the refrigerant first desuperheats. Because the refrigerant goes on rejecting heat to the air
stream, it then condenses. Further heat rejection subcools the refrigerant, and it leaves the condenser as high
pressure subcooled liquid. Next, the liquid refrigerant is forced to flow through a narrow passage in the TXV,
which causes a substantial pressure drop in the refrigerant. Accompanying this pressure drop, the temperature
of the refrigerant also drops drastically. At the outlet of the TXV, the refrigerant becomes a mixture of low
pressure saturated liquid and saturated vapour. Finally, this mixture enters the evaporator in which the
refrigerant absorbs heat from the air to be cooled. A centrifugal fan forces the warm air taken from the
ambient or the conditioned space to pass across the finned coils of the evaporator. The cooler refrigerant in
the evaporator tubes absorbs heat from the warm air stream, and evaporates. Then, the refrigerant goes on
absorbing heat, and its temperature increases, i.e.it superheats. The low pressure superheated vapour
refrigerant leaving the evaporator is pulled into the compressor, and the cycle starts over.
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Fig. 1. Schematic illustration of the refrigeration circuit of the AAC system

By applying the conservation of energy principle to the evaporator, the evaporator load or the refrigeration
capacity of the AAC system can be determined from


Q
=
m r ( h1 − h4 )
evap

(1)

where m r is the refrigerant mass flow rate, and h is enthalpy of the refrigerant. If the evaporator load is
known, the refrigerant mass flow rate can be determined from
m r =

Q evap

(2)
h1 − h4
If the conservation of energy principle is applied to the TXV by assuming that there is no heat and work
transfer in this component, it is found that the enthalpy of the refrigerant remains constant throughout the
TXV, i.e.
h4 = h3

(3)

By applying the conservation of energy principle to the compressor with the assumption of adiabatic
compression, the compressor power absorbed by the refrigerant can be evaluated from


W
=
m r ( h2 − h1 )
comp

(4)

The coefficient of performance, an indicator of the energy effectiveness of the AAC system, is determined
from the ratio of the evaporator load to the compressor power, i.e.
COP =

Q evap
W

(6)

comp

Finally, the condenser heat rejection rate can be obtained from
=
Q cond m r ( h2 − h3 )

(5)

In this study, various performance parameters of the AAC system were evaluated by fixing the evaporator
load to a typical value of 5.5 kW and changing the evaporating temperature between -3 °C and 3 °C with
increments of 2°C, which are also typical temperatures in AAC systems. In this thermodynamic analysis,
three different condensing temperatures were used, namely 40, 50 and 60 °C for each evaporating
temperature. Moreover, it was assumed that the evaporator superheat and condenser subcooling both were
equal to 5 °C. Finally, it was assumed that the compressor had an isentropic efficiency of 65%. Then, the
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values of all performance parameters were evaluated by using a code written in Engineering Equation Solver
(EES) software. Using this code, the pressure ratio across the compressor, refrigerant mass flow rate,
compressor power, coefficient of performance, condenser heat rejection rate and compressor discharge
temperature were determined for each set of input conditions. Finally the performance parameters of the AAC
system for the three refrigerants were presented and compared in graphics.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Figs. 2–7 show various performance parameters of the AAC system having an evaporator load of 5.5 kW for
the three refrigerants as a function of the evaporating and condensing temperatures.
R134a, Tc=40oC
R134a, Tc=50oC
R134a, Tc=60oC

7,0

R1234ze, Tc=40oC
o
R1234ze, Tc=50 C
o
R1234ze, Tc=60 C

R1234yf, Tc=40oC
R1234yf, Tc=50oC
R1234yf, Tc=60oC

Compressor Pressure Ratio

6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
-3

-2

-1

0

1

2

3

o

Evaporating Temperature ( C)
Fig. 2. Compressor pressure ratio with respect to evaporating temperature for Q evap = 5.5 kW

Refrigerant Mass Flow Rate (g/s)

R134a, Tc=40oC
R134a, Tc=50oC
o
R134a, Tc=60 C

R1234yf, Tc=40oC
R1234yf, Tc=50oC
R1234yf, Tc=60oC

R1234ze, Tc=40oC
R1234ze, Tc=50oC
R1234ze, Tc=60oC

60

55

50

45

40

35
-3

-2

-1

0

1

2

3

o

Evaporating Temperature ( C)
Fig. 3. Refrigerant mass flow rate with respect to evaporating temperature for Q evap = 5.5 kW

The variations in the compressor pressure ratio as a function of the evaporating and condensing temperatures
are indicated in Fig. 2. It is seen that the AAC system with R1234yf yields up to 10.1% lower while that with
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R1234ze yields up to 1.9% higher pressure ratios compared to R134a. The compressor pressure ratio
increases with rising condensing temperature dropping evaporating temperature.
The variations in the refrigerant mass flow rate as a function of the evaporating and condensing temperatures
are shown in Fig. 3. In order to provide a fixed cooling capacity of 5.5 kW, the AAC system with R1234yf
and R1234ze requires up to 37.7% and 12.1% higher refrigerant flow rates, respectively, compared to the
system with R134a. The evaporating temperature does not affect the refrigerant mass flow rate but it
significantly increases with rising condensing temperature.
R134a, Tc=40oC
R134a, Tc=50oC
o
R134a, Tc=60 C

o

R1234yf, Tc=40oC
R1234yf, Tc=50oC
o
R1234yf, Tc=60 C

R1234ze, Tc=40 C
o
R1234ze, Tc=50 C
o
R1234ze, Tc=60 C

Compressor Power (kW)

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0
-3

-2

-1

0

1

2

3

o

Evaporating Temperature ( C)
Fig. 4. Compressor power with respect to evaporating temperature for Q evap = 5.5 kW

Coefficient of Performance

4,5

R134a, Tc=40oC
R134a, Tc=50oC
R134a, Tc=60oC

o

R1234yf, Tc=40oC
R1234yf, Tc=50oC
o
R1234yf, Tc=60 C

R1234ze, Tc=40 C
R1234ze, Tc=50oC
R1234ze, Tc=60oC

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
-3

-2

-1

0

1

2

3

o

Evaporating Temperature ( C)
Fig. 5. Coefficient of performance with respect to evaporating temperature for Q evap = 5.5 kW

The variations in the compressor power as a function of the evaporating and condensing temperatures are
reported in Fig. 4. It is seen that the AAC system with R1234yf and R1234ze uses up to 9.5% and 0.8% more
compressor power, respectively, compared to the system with R134a. As seen in Figs. 2 and 3, R1234yf
operates with slightly lower pressure ratios but it requires considerably higher refrigerant mass flow rates,
which overweighs the former one and causes the largest compressor power among the three refrigerants.
The compressor power increases with rising condensing temperature and dropping evaporating temperature.
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Condenser Heat Rejection Rate (kW)

The variations in the COP as a function of the evaporating and condensing temperatures are depicted in Fig.
5. It is seen that the AAC system with R1234yf yields 3.7–8.7% lower COP values compared to the system
with R134a. On the other hand, the system with R1234ze results in up to 0.3% higher COP for 40 °C
condensing temperature while up to 0.8% lower COP for 60 °C condensing temperature. COP increases with
rising evaporating temperature but decreases with rising condensing temperature.
R134a, Tc=40oC
o
R134a, Tc=50 C
o
R134a, Tc=60 C

R1234yf, Tc=40oC
o
R1234yf, Tc=50 C
o
R1234yf, Tc=60 C

R1234ze, Tc=40oC
o
R1234ze, Tc=50 C
o
R1234ze, Tc=60 C

8,5
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7,5

7,0

6,5
-3
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3

o

Evaporating Temperature ( C)
Fig. 6. Condenser heat rejection rate with respect to evaporating temperature for Q evap = 5.5 kW
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o
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o

Evaporating Temperature ( C)
Fig. 7. Discharge temperature with respect to evaporating temperature for Q evap = 5.5 kW

The variations in the condenser heat rejection rate as a function of the evaporating and condensing
temperatures are shown in Fig. 6. This rate consists of the sum of the evaporator load and compressor power.
Although the system has a fixed evaporator load of 5.5 kW for all refrigerants, the AAC system with R1234yf
requires the largest compressor power, thus yielding the largest condenser rejection rate. The system with
R1234yf and R1234ze results in up to 3.2% and 0.3% more heat rejection rates, respectively, than the system
with R134a. The condenser heat rejection rate increases with rising condensing temperature and dropping
evaporating temperature.
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The variations in the compressor discharge temperature as a function of the evaporating and condensing
temperatures are indicated in Fig. 7. The refrigerant temperature at the compressor outlet is an indicator of the
compressor durability. If the discharge temperature is high, so does the possibility of thermal destruction of
the lubricating oil. In this case, excessive wear decreases the lifetime of the compressor. However, if the AAC
system is designed to operate as a heat pump, then high discharge temperatures are desired to obtain a high
condensing temperature and transfer more heat to the conditioned air stream. The AAC system with R1234yf
and R1234ze results in up to 15.2 and 11.8 °C lower discharge temperatures, respectively, compared to the
AAC system with R134a. The compressor discharge temperature increases with rising condensing
temperature and dropping evaporating temperature.

4. CONCLUSIONS
Various performance parameters of an AAC system with a typical evaporator load of 5.5 kW and using
refrigerants R134, R1234ze(E) and R1234yf were evaluated as a function of the evaporating temperature
ranged between -3 −3°C and condensing temperature ranged between 40−60°C. In this thermodynamic
evaluation, a code written in EES software was used. Then, the performance parameters of the AAC system
for the three refrigerants were compared, and following conclusions were reached.
•

The AAC system with R1234yf and R1234ze yields up to 10.1% lower and 1.9% higher compressor
pressure ratios, respectively, compared to the system with R134a.

•

The AAC system with R1234yf and R1234ze requires up to 37.7% and 12.1% higher refrigerant flow
rates, respectively, compared to the system with R134a.

•

The AAC system with R1234yf and R1234ze uses up to 9.5% and 0.8% more compressor power,
respectively, compared to the system with R134a.

•

The AAC system with R1234yf yields 3.7–8.7% lower COP values compared to the R134a. However,
the system with R1234ze results in up to 0.3% higher COP for 40 °C condensing temperature while up to
0.8% lower COP for 60 °C condensing temperature.

•

The AAC system with R1234yf requires the largest compressor power, thus yielding the highest
condenser rejection rate. The system with R1234yf and R1234ze results in up to 3.2% and 0.3% more
heat rejection rates, respectively, than the system with R134a.

•

The AAC system with R1234yf and R1234ze results in up to 15.2 °C and 11.8 °C lower compressor
discharge temperatures, respectively, compared to the AAC system with R134a.

These results reveal that the AAC system with R1234ze(E) must employ a compressor with a slightly larger
stroke volume to circulate up to 12.1% higher refrigerant mass flow rate. It is seen that almost all
performance parameters of the AAC system with R1234ze(E) are better than those of the system with
R1234yf. Therefore R1234ze(E) can be a better alternative to R134a than R1234yf. Moreover, because
R1234ze(E) yields higher discharge temperatures than R1234yf, it can be utilized in automotive heat pump
systems more effectively.
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Model-Prototype Comparison of Sluice Gate Flow by One-Phase
CFD Model
M. C. Aydin *,1 , A. E. Ulu2

Abstract
In many of hydraulic structures, the flows under sluice gate can be seen in some cases such as gate
spillways, gated regulators, dam outlet gate. These flows must be tested and observed by experimental
models with Froude rules especially for huge hydraulic structures before constructed and operated. The
Froude models with small scales may include significant scale effects due to neglecting some other forces
such as pressure, viscous and surface tension forces, which may cause some deviations from the
prototype results. Since the most of hydraulic structures are unique, that is a prototype, it is almost
impossible to get the real prototype data before the construction is taken into operation. However
Computational Fluid Dynamics (CFD) models rising in the fluid mechanics in recent years can help us in
this respect.
In this study, the CFD models of a sluice gate flow will be carried out with model and prototype scales in
same conditions to compare the results. The some cases in the different scales will be operated with the
different hydraulic conditions, and then according to obtained comparative results, the effectiveness of
the CFD models will be discussed in this respect.
Keywords: Sluice gate, Model, Prototype, CFD, Scale Effects.

1. INTRODUCTION
The sluice gates are usually used in the hydraulic structures for several aims such as flow controls and
discharge adjustments. Physical models in a certain scale helps design of these hydraulics structure elements.
The hydraulic structures including free surface flow are generally operated by Froude number similarity since
it mainly contains body and gravity forces. However, some scale effects may occur for the selected similarity
law i.e. Froude numbers similarity because of discarding the other dynamics effects such as viscosity, surface
tension and compressibility. It is generally impossible to ensure the prototype data before finishing their
constructions. Therefore, the real observations cannot be obtained for most prototypes. However, it is possible
to simulate with real dimensions using Computational Fluid Dynamics (CFD) models.
A study on the submerged hydraulic jump after flow under a sluice gate was experimentally and numerically
performed by Gumuş et al. [1]. Submerged hydraulic jump with baffle blocks were experimentally
investigated for different Froude numbers and different baffle block sizes by Habibzadeh et al. (2014). Aydin
and Ulu [3] calibrated their numerical models using experimental model results of Gumuş et al. [1] and they
analyzed the velocity profiles of submerged flow downstream of a sluice gate using CFD technic. Aydın [4]
reviewed the scale effects on the physical hydraulic models to determine the effects on air entrainment in
spillway aerators. In recently, Kumcu [5] effectively used CFD models to analyze hydraulic characteristics of
a dam spillway.
In this study, model and prototype comparison of the flow pattern under a sluice gate were performed using
CFD analyses for different sill and flow conditions. The CFD results with model dimensions presented by
Aydin and Ulu [4] were also used in this study.
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2. METHOD
The numerical solutions were carried out by using FLOW-3D program with one-phase (only water) model.
Flow-3D solves the momentum and continuity equations to determine flow motion in the model. These
equations can be given respectively as follows:

(1)

(2)

where, V F is volume fraction, ρ is the density of fluid; R D is a turbulent diffusion term; R S is a mass source;
A i are the fractional areas components; u, v and w are velocity components; G i , are body acceleration
components, f i , are viscous accelerations components, u w , v w , w w are the components of velocity source; u s ,
v s , w s are the velocity components at the surface.
The flow is turbulent, therefore RNG (Renormalized Group Turbulence Model) were selected as turbulence
model. Unsteady flow calculations were performed with 20 and 100 s for model and prototype flow times.

3. FROUDE NUMBER SIMILARITY
If the body and gravitational forces is dominant in a fluid flow, it is most suitable to use the Froude number
similarity in the physical model studies. But, in order to ensure exact dynamic similarity for incompressible
flow, Reynolds numbers (if necessary Weber and Cavitation numbers) for model and prototype must be
achieved, as well. The fluid viscosities of the model and prototype have to be different to ensure this
similarity. However this is impossible in most hydraulic laboratory tests. In practice, water is generally used
in both model and prototype. Therefore, Froude number similarity are used for most hydraulic model tests
including free surfaces, neglecting the viscous and the other effects. Sometimes, this can cause the
considerable scale effects, and these scale effects should be checked. In a Froude model, the model and
prototype Froude numbers must be equivalent as seen in the Eq. (3):
2

2
V
Vm
= p
Frm = Frp ⇒
gLm gL p

(3)

Although free surface flows includes both air and water flow (two-phase) actually, only water flow (onephase flow) can be supposed if no mixture. Therefore the compressibility effects of the air can be eliminated
in the model studies. In this study, one-phase mathematical model were selected to obtain differences
between the model with 1/25 scale and prototype. According to Froude number similarity for 1/25scale, the
scales for different physical parameters were given in Table I.
Table I. Model and prototype scales according to Froude number similarity

Physical Parameter

Unit

Relation

Scale

Length (L)
Velocity (V)
Time (T)

m
m/s
s

L r =L P /L M
V r =L r (1/2)
Tr=L r (1/2)

25
5
5
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4. RESULTS AND DISCUSSION
To test the scale effects for Froude number similarity, two representative numerical model in a same flow
conditions which correspond a model with 1/25 and a prototype with 1/1 scale were used. The numerical
geometries for the model and prototype were prepared two-dimensionally for three sill conditions (Sills 1, 2
and 3) and in same flow conditions as shown in Fig. 1. To better observe the scale effects, the flow
downstream of the sluice gate was disturbed with some sills.

Fig. 1. Mesh and boundary conditions of the numerical model

The simulations were realized in 20 s for the model and 100 s for the prototype. The unsteady solutions for
the model and prototype were shown in Figure 2 at the different times correspondingly. As seen in these
figures, there are almost no differences between the model and the prototype. To ensure true comparison, the
values on the model must be multiple with Froude similarity scale factors of 25 for length and 5 for velocity.
Figure 3 shows the velocity contours and the hydraulic jump length in different sill conditions (Sill-1, Sill-2
and Sill-3) for the model and prototype comparatively. It is also seen in these figures that the model and
corresponding prototype gave too close results. The velocity profiles for model and prototype at the different
locations were plotted for various sill conditions in Fig. 4. These graphs also illustrated that there is no
significant difference between the model and prototype results. The results match up very well with each
other. These results indicate that the one-fluid model achieved a good Froude number similarity between the
model and prototype for submerged flow downstream of a sluice gate. In numerical simulations, any
multiphase mixture flow was not considered due to one-phase flow model.

a) Model

b) Prototype

Fig. 2. Time dependent flow variations of the model and prototype
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(a) Model

(b) Prototype

Fig. 3. Comparison of velocity contours

Fig. 4. Model-prototype comparison of velocity profiles at the different locations

5. CONCLUSIONS
In this study, a model and prototype comparison using 2D, one-phase numerical simulations was presented to
show scale effects between two different scale numerical geometry for same flow conditions. The Froude
number similarity rules were applied to convert model results to prototype. The numerical results show no
significant differences between model and prototype with Froude number similarity. Whereas, the other
researches show that two-phase turbulent flows i.e. air-water mixture flows may include considerable scale
effects. The aerator problems in the huge hydraulic structures is exposed to significant scale effects on the
aeration flow rate especially for the small scale laboratory models. It is concluded in this study that the onephase flow models not including mixtures of different phases are more reliable than multi-phase flows with
Froude number similarity. These results also show that the viscous and surface tension effects on the flow can
be neglected besides the body and gravitational forces, which are dominant on the flow.
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Abstract
Designing autonomous systems using Intelligent Robots facilitates daily life, industry and industrial
production. Stability, speedy and accurate in its work shows the quality of the robot. In this study, a robot
is designed using color sensors, camera, motor drives, conveyor systems, dc motors, linear motors. In this
design, image and color information of object was stored in image sensor’s memory. Among the objects
that share the same environment with this object, the robot distinguishes the defined object and provides
the position information. The robot moves through this object and then take it from ground, and
transports it to temporary storage. Autonomously transports it to the previously defined storage area.
Algorithms have been developed for sequential collection of objects and autonomous motion of robot. In
addition, PD, PI, PID controls were applied to the control of the dc motors providing the motion of the
robot and the speed, accuracy and stability of the robot were tested with these three different algorithms.
Keywords: Autonomous robot, image sensor, PD algorithm, PI algorithm, PID algorithm, routing
algorithm.

1. GİRİŞ
Otonom robotlar; kendisine verilen bir görevin başarılması için alınması gereken kararların hepsini kendisi
alan ve yapılması gereken tüm işleri de yine kendisi yapan robotlardır. Bu durumda operatör sadece robota
yapması gereken görevi bildirir veya tek bir görev için robotu o yönde programlar [1].
Bir nesne grubunda, nesnelerin birbirinden fiziksel olarak farklı olduğu özelliklerini göz önünde bulundurarak
yapılan ayrıştırma işlemi nesne sınıflandırması olarak adlandırılır. Sınıflandırma işlemi aynı zamanda, bir
nesnenin kendisine ait olabilecek özellikler, paternler ve fiziksel yapısının belirlenen sınıfa aitlik durumunun
ve yakınlığının belirlenmesidir [2].
Otonom robot çalışmaları, insanın dahil edilmediği bir takım görevlerin kendi başlarına karar verme yetisi
kazandırılmış robotlar tarafından yapılması için hızla artmaktadır. Renk, fiziksel boyut vb özellikleriyle ancak
gözle ayırt edilebilen nesneleri kamera ve renk sensörleri ile diğer nesneler arasından farketmek ve uzayda bu
nesneleri toplamak robot teknolojileri alanı için önemli bir konudur [3].
Görüntüyü işleyerek hafızaya alınmış fiziksel özellik ve renk değerlerine göre cisimlerin ayırt edilmesi ve
robotun istenilen nesne ve nesnelere yönlendirilmesi [4] için ve belirli nesnelerin alınıp robot üzerinde geçici
depolanması ve sonunda biriktirilen nesnelerin esas depolama alanına taşınması amacıyla bir otonom robot
tasarımı programlarıyla birlikte çalışmamızda gerçekleştirildi. Nesneler robotun ön kısmında geniş bir açıyla
süpürülen alanın içine alınarak bir bıçaklı ve eğimli konveyör sistemi üzerinden nesne alınıyor ve bu bant
üzerinde iki adet renk sensörü ile ikinci bir kontrolden geçirilerek geçici depolama alanına alınıyor veya ret
ediliyor. Toplanacak nesnelerin konumları yakından uzağa doğru dikkate alınarak robota bir rota çizilerek
*
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hızlı, kararlı ve doğru işlem yapması sağlandı [5]. Çalışmada robotun hareketi, yönlendirilmesi iki adet dc
motor ve motor sürücü tarafından sağlanmaktadır, motorların ilgili pozisyonlara hızlı, doğru ulaşımı için PI,
PD ve PID kontrol algoritmaları kullanılmıştır. Bu üç algoritma analiz edilmiştir. Bu algoritmaların kararlılık,
sürekli rejime gelme süreleri ve sürekli rejimde kalma süreleri incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOTLAR
2.1. Elektronik Tasarım
Robotun elektronik tasarımında görüntü işleme ve nesneleri tanımlamak için PixyCmuCam5 kamera ve
kontrol kartı olarak ardunio mega, motor sürücü olarakL298N ve BTN7960B motor kontrol kartları, renk
algılama sensörü olarak TCS34725 kullanılmıştır.
Sağ motor
Görüntü
İşleme
Kartı ve Kamera

L298
Motor Sürücü

Ardunio Mega

Sol motor

Kabul

TCS34721

Konveyör

motoru

Renk Sensörleri
Red

motoru

Şekil 1. Robotumuzun blok diyagramı
Pixy CmuCam5 Görüntü sensörü; neyi araması gerektiği öğretilebilen görüntü sensörüdür. Sadece RGB ile
limitli değildir, ton ve renk yoğunluğunu saptayabilir. Görüntüyü işleyip sadece istenen veriyi gönderen güçlü
bir işlemcisi vardır. Bu sayede mikrodenetleyici yoğun veri alışverişi yüzünden yorulmaz. Yedi değişik renk
imzası hatırlayabilir. Aynı anda yüzlerce cismi tanıyabilir. 50 fps işleyebilir

Şekil 2. Pixy cmucam5 görüntü işleme kartı
TCS34725 renk sensörü; bu sensör RGB ve Clear Light algılama elemanlarına sahip. Sahip olduğu IR
(infrared - kızılötesi) filtre sayesinde, rengi algılanan cisimden yansıyan kızılötesi ışınları bloke ederek
oldukça düzgün renk algılaması yapılmasına imkan tanır. Çünkü insan gözü IR ışığa duyarlı değildir.
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Sensörün 3800000:1 oranında inanılmaz bir dinamik aralığı bulunmakta, değer okuma entegrasyon süresi
ayarlanabilmekte böylelikle de karartılmış cam ardından okuma almak mümkün olmaktadır.
Modül üzerinde destekleyici devre olarak 3.3V regülatör yer alır bu sayede modülü 3-5V arasında güvenle
çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda I2C pinleri için seviye değiştiriciler bulunmakta bu sayede 3.3V ya da 5V
lojik ile çalışabilmektedir. Son olarak, 4150°K renk ısısına sahip natürel ışıklı bir LED ve onu süren onboard
MOSFET sürücü sayesinde rengini okuyacağınız nesneyi aydınlatabilirsiniz. Bu ışık kolayca lojik olarak
açılıp kapatılabilir.

Şekil 3. TCS34725 renk sensörü
Ardunio Mega; atmega2560 mikrodenetleyici içerir. 54 tane dijital giriş / çıkış pini vardır. Bunlardan 15
tanesi PWM çıkışı olarak kullanılabilir. Ayrıca 16 adet analog girişi, 4 UART (donanım seri port), bir adet 16
MHz kristal osilatörü, USB bağlantısı, power jakı (2.1mm), ICSP başlığı ve reset butonu bulunmaktadır.

Şekil 4. Ardunio mega 2560 kartı
L298n Motor sürücü; genellikle motorların hız ve yönlerini kontrol etmek amacıyla kullanılan bir çift H
köprülü motor sürücü kartıdır. 2 kanallı bir motor sürücüdür. 12v gerilimde 2A ’e kadar motorları bağımsız
olarak kontrolüne olanak sağlar. Pwm özelliği vardır.
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Şekil 5. L298 motor sürücü kartı
BTN7960B motor sürücü; yüksek akım çeken motorların hızını ve yönünü kontrol etmekte kullanılan yarım
köprülü tek motor sürücüsüdür. Çalışma gerilimi 8-24 V ve maksimum çekilebilecek akım 43 A dir. Akım
koruma, gerilim koruma ve sıcaklık koruma özelliği vardır. Motor hızı PWM olarak kontrol edilebilir.

Şekil 6. BT7960B motor sürücü kartı
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2.2. Mekanik Tasarım

a

(b)

(c)

(d)

Şekil 7. Otonom Ayrıştırma Robotu a) Perspektif görünüm b) Alt görünüm c) Üst görünüm d) Konveyör
sistemi detayı
Şekil 7’de otonom ayrıştırma robotun çeşitli açılardan kaydedilen katı model tasarımı gösterilmiştir. Bu
robotun dizaynında robotun ön kısmından geriye doğru eğimli bir yapıda tasarım yapılmıştır. Bu eğimin açısı
5.5 derecedir. Böylece kendi üzerinde geçici depolama alanı oluşturulurken yerden tasarruf yapılmıştır.
Robotun ön kısmında nesneleri toplama alanı oluşturacak şekilde bir tasarım yapılmıştır. Toplanacak nesne
eğimli bir konveyör sistemi üzerinden robotun kabul-red etme motorlarının bulunduğu kısma taşınıyor.

2.3. Rota Belirleme Algoritması
Pixy Cmucam5 görüntü sensöründen gelen X-Y konum bilgileri dikkate alınarak yazılan programa göre robot
nesneleri yakından uzağa doğru bir sıralama yaparak nesneleri tek tek toplayacaktır. Robotun süpürme alanı
geniş olduğu için farklı nesneler sisteme girmiş olabileceğinden iki adet renk sensörü ile kontrol yapılacak ve
sonuca göre geçici depolama alanına alınacak veya rededilecektir.
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Görüntü sensöründen x-y
konum bilgileri

Konum
bilgilerine
nesnelerin yakından
sıralamasının yapılması

göre
uzağa

Motor sürücülerine kontrol
komutlarının gönderilmesi

Objenin alınması

Objelerin renk kontrollerinin
renk sensörüyle tekrarlanması

Nesnelerin kabul ve red
edilmesi

Robotun yeni nesneleri araması

E
H

Ana depolama alanına
nesnelerin boşaltılması

Şekil 8. Rota belirleme ve obje ayırıcı akış diyagramı
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2.4. Kontrol Algoritmaları
Robotun kameranın hafızasına kaydedilmiş nesneye konumlanması için motorlara uygulanan voltaj değeri PI,
PD ve PID kontrol algoritmaları ile kontrol edilmektedir. Üç farklı kontrol algoritması sistem üzerine ayrı
ayrı uygulanarak motorun nesneye merkezlenmesi zamana bağlı değişimi izlenmiştir. Bu kontrol
algoritmalarında en uygun parametre takımı (Kp, Ki, Kd) belirlenmiştir. Belirlenen parametre seti değerleri
Tablo I’de listelenmiştir.
Tablo I. Kullanılan algoritmaların paremetre seti değerleri
Algoritma

Kp

Ki

Kd

PI

12

20

—

PD

20

—

4

PID

10

25

2

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Çalışmada PI, PD ve PID kontrol algoritmaları görüntü işleme kamerasından alınan nesnenin pozisyon
verilerini zamana bağlı değişimleri incelenerek bu kontrol algoritmalarının kararlılık, sürekli rejime gelme
süreleri ve sürekli rejimde kalma süreleri incelenmiştir. Her bir kontrol algoritmasına ait uygun parametreler
deneysel metot ile belirlenmiştir (Tablo I). Bu üç farklı algoritmanın karşılaştırılmasında konumun zamana
bağlı değişimi Matlab’dan alınan grafiklerle gösterilmiştir. (şekil 9,10,11)

Şekil 9. PI kontrol algoritmasının uygulanması
Şekil 9 da PI kontrol algoritmasının uygulanması ile nesnenin konumunun değişimi ve merkeze alma süresi
gözlemlenmiştir. Bu nesneye ulaşım süresi 55ms dir.

Şekil10. PD kontrol algoritmasının uygulanması
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Şekil 10’da PD kontrol algoritmasının uygulanması ile nesnenin konumunun değişimi ve merkeze alma süresi
gözlemlenmiştir. Bu nesneye ulaşım süresi 25ms dir.

Şekil 11. PID kontrol algoritmasının uygulanması
Şekil 11’de PID kontrol algoritmasının uygulanması ile nesnenin konumunun değişimi ve merkeze alma
süresi gözlemlenmiştir. Kameranın merkezine ±10mm hata ile ulaşmıştır. Ulaşım süresi 55ms dir. Yukarıdaki
grafikler incelendiğinde ve kriterler göz önünde bulundurulduğunda PD algoritmasında düzenli rejime daha
çabuk ulaştığı ve düzenli rejimde daha uzun kaldığı gözlemlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada farklı renk
ve fiziksel özellikli nesneler otonom bir robot tarafından algılanıp aynı ortamı paylaşan diğer nesnelerden
ayrıştırılıp, toplanmış ve depo edilmiştir. Geliştirilen bu robot çeşitli endüstriyel uygulamalarda, günlük
hayatta, ve insanın görev yapamadığı sanayi kollarında otonom olarak işlemleri gerçekleştirmiş olacaktır.
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Abstract

Best Buddies Similarity (BBS), a new method for template matching in free environments, is a useful, robust,
parameter-free similarity measure between two sets of points. The BBS, which is resistant to complex geometric
deformations, such as background scatter and clogging, is based on the number of point pairs, each one is closest
to the other. An important feature of this metric is that it only relies on subset of point pairs. A point pair is
considered an BBS if each point is the nearest neighbor of the other in the corresponding point cluster. In this study,
this method, known as Best-Buddies Similarity (BBS), was introduced and implemented on some of the texture data
sets. Images were created using a total of 180 texture types and 12 texture samples for each texture type which are
similar to them. The images created with texture samples of 180 different texture types and the images created by
combining 12 similar texture samples were matched with selected texture samples using the BBS method, thus 2
different analyses were performed. In addition, some texture images have been modified and assessed for their
performance by applying this method to modified textures
Keywords: Texture matching, best buddies similarity, template matching.

1. GİRİŞ
Şablon eşleştirme, bir görüntünün bir şablon resmine (yama) benzeyen alanları bulmak için kullanılan bir tekniktir.
Şablon eşleştirme için kaynak ve şablon görüntüsü olmak üzere iki ana bileşene ihtiyaç vardır. Şablon Eşleştirme
yöntemi ile nesne tanıma daha çok kaynak görüntü üzerinde bir şablonu aramak için kullanılır. Şablon eşleştirmede
amaç en yüksek eşleşen alanı tespit etmektir [1].
Şablon eşleştirme yöntemi ile kaynak görsel üzerinde aranan şablon kayan, sürgülü pencere yöntemi ile aranır. Kaynak
üzerinde şablon (1,1) koordinatlarına oturtulur ve tüm pikseller üzerinde dönülür, kullanılan benzerlik yöntemine göre
bir benzerlik oranı oluşturulur ve şablon ile o anki dönülen şablon benzer ise sonuç olarak o pikselleri döndürür [2].
Şablon eşleştirme algoritmaları çoğunlukla, şablon ile hedef resimdeki bir aday pencerenin eşleştirilmesi için kullanılan
benzerlik ölçümlerine bağlıdır. Bu amaç için çeşitli benzerlik ölçümleri kullanılmıştır. Bunların en popüler olanları,
Farklarının Kareleri Toplamı (FKT), Mutlak Farkların Toplamı (MFT) ve Normalize Çapraz-Korelasyon (NÇK) 'dur
(çoğunlukla hesaplama verimliliği nedeniyle[3]). Aydınlanma değişiklikleri ve gürültü ile başa çıkmak için bu
ölçümlerin farklı çeşitleri ortaya atılmıştır [4-5]. Bir diğer ölçüm ailesi ise, M-Tahmin Ediciler [6-7] veya Hamming
Tabanlı Mesafe [8-9] gibi hata fonksiyonlarından oluşur. Bunlar, çapraz korelasyon ile ilgili yöntemlerle
kıyaslandığında, ilave gürültü ve 'tuz ve biber' aykırılarından daha az etkilenir. Ancak, şimdiye kadar bahsedilen tüm
yöntemler şablon ve hedef görüntü arasında keskin bir geometrik deformasyon olduğunu varsayar. Parametrik
dönüşümler ile başa çıkmak için bir dizi yöntem ve şablon eşleştirme geliştirilmiştir [10-11]. Renk histogramları
arasındaki benzerliğin ölçümü, Histogram Eşleştirme (HE) olarak bilinir, deformasyonlar ile başa çıkmak için
parametrik olmayan bir teknik sunar ve genellikle görsel izlemede kullanılır [12-13]. Ancak, HE güçlü bir işaret olan
geometriyi tamamen göz ardı eder ve tüm piksellere eşit davranır. Diğer yöntemler, dağınık ortamlar ve kısmi tıkanıklık
ile başa çıkmak için öne sürülmüştür [14-15]. Görüntü eşleştirme bağlamında, yaygın olarak kullanılan diğer bir ölçü
Hausdorff Mesafesidir [16]. Tıkanıklıklar veya bozulmalarla başa çıkmak için, Huttenlocher, fraksiyonel Hausdorff
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mesafesini önermiştir. Burada en uzak olanın yerine en yakın K. nokta alınır. Ancak bu önlem, ayarlanmış olması
gereken K'ya yüksek oranda bağlıdır. Alternatif olarak, Dubuisson ve Jain [17] maksimum operatörünü toplamla
değiştirmiştir. En iyi Arkadaşlar terimi yapboz çözme bağlamında Pomeranz [18] tarafından kullanılmıştır. Özellikle,
bir parça çiftinin birbirlerine uyumlu olup olmadığını belirlemek için benzer bir metrik kullanmıştır.
Şablon eşleme için kullanılan En iyi Arkadaş Benzerliği yöntemi, iki "noktalar kümesi" arasındaki benzerliği ölçer. Bu
ölçümün önemli bir özelliği, sadece nokta çiftlerinin (En iyi Arkadaş Çiftleri (EAÇ)) alt kümesine dayanıyor olmasıdır.
Eğer her bir nokta, karşılık gelen nokta kümesinde diğerinin en yakın komşusu ise, bu nokta çifti EAÇ olarak kabul
edilir. EAB bu durumda, kümedeki tüm noktaların dışında EAÇ'nin parçası olarak ele alınır. Basit olmasına rağmen,
bu ölçüm önemli ve önemli olmayan özellikleri ortaya çıkarır [19].
EAB, sadece iyi arkadaş olan nokta çiftlerini saydığı için önemli miktardaki aykırılara karşı dayanıklıdır. Daha az
belirgin olan bir diğer özelliği şudur ki, noktalar aynı dağılımdan çekildiği zaman iki nokta kümesi arasındaki EAB
maksimumdur ve dağılımlar arasındaki mesafe arttıkça keskin bir düşüş göstermektedir. Başka bir deyişle, eğer iki
nokta EAÇ ise bunlar büyük olasılıkla aynı dağılımından çekilmiştir. Aykırıların varlığında, aynı dağılımdan gelen
özelliklerin güvenilir olarak eşleştirilmesi için EAB'nin yeteneği, görsel değişiklikler ve geometrik deformasyonlar
altında sağlam şablon eşleştirme için onu son derece cazip hale getirmektedir.
Bu çalışmada şablon eşleştirme için EAB ölçümü, hem şablon hem de her bir aday görüntü bölgesi xyRGB uzayında
birleştirilmiş nokta kümeleri ile temsil edilerek uygulanmıştır. Hem şablon hem de aday yamadaki ilgili nesnedeki
piksellerin aynı temel dağılımdan kaynaklı olduğu düşünülebilir. Şablondaki bu piksellerin, aday yamadaki en iyi
arkadaşları bulması olasıdır. Buna karşılık, farklı dağılımlardan gelen pikseller, örneğin, farklı arka planlara ait
piksellerin en iyi arkadaşları bulma olasılığı daha azdır ve bu nedenle aykırı olarak düşünülebilir. Bu önemli özellik
göz önüne alındığında, EAB, temel nesne görünümünü ve deformasyonunu açıkça modelleme ihtiyacını ortadan
kaldırmaktadır.
Bu makalede En iyi Arkadaş Benzerliği yöntemi tanıtılmış, temel özellikleri analiz edilmiş ve bu yöntem, doku
resimlerinin eşleştirilmesi için uygulanarak başarımı değerlendirilmiştir.

2. MATERYAL VE METODLAR
2.1. Yöntem
En iyi arkadaş benzerliği yöntemi uygulanarak ve geleneksel kayan pencere yaklaşımı takip edilerek, şablon ve
resimdeki mümkün olan her pencere (şablon boyutu) arasındaki En İyi Arkadaş Benzerliği (EAB) hesaplanmıştır.
Aşağıda, EAB'nin genel tanımını verilmiştir [19].
𝑁𝑁

M

Genel Tanımı: P={p i } 𝑖𝑖=1 ve Q={q j } j=1 , p i , q i є Rd arasındaki benzerliği ölçer. EAB, iki takım arasında En iyi
Arkadaş Çiftlerinin (EAÇ) bölümüdür. Özellikle, bir noktalar çifti { p i є P; q j є Q} eğer p i , Q kümesindeki q j ' nin
enyakın komşusu ise EAÇ'dir. Biçimsel olarak,
bb(p i, q i, P, Q) = �

(1)

1
0

𝑁𝑁𝑁𝑁�𝑝𝑝𝑖𝑖, 𝑄𝑄� = 𝑞𝑞𝑗𝑗 ⋀ 𝑁𝑁𝑁𝑁�𝑞𝑞𝑗𝑗 , 𝑃𝑃� = 𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑑𝑑ğ𝑒𝑒𝑒𝑒

burada, 𝑁𝑁𝑁𝑁�𝑝𝑝𝑖𝑖, 𝑄𝑄� =𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 d(𝑝𝑝𝑖𝑖 , q), ve d(𝑝𝑝𝑖𝑖 , q) mesafe ölçüsüdür. P ve Q nokta kümeleri arasındaki EAB şu
şekilde verilir:
EAB( P, Q) =

N M
1
.∑∑ bb( p i , q j , P, Q)
min{M , N } i =1 j =1

(2)

EAB'nin anahtar özellikleri şunlardır:
•

Sadece (genellikle küçük) eşleştirme alt kümelerine (örneğin EAÇ olan nokta çiftleri ) dayanır, gerisi aykırı
olarak kabul edilmektedir.

•

EAB, veri hakkında veya onun altındaki deformasyon hakkında herhangi bir ön bilgi olmadan verideki çift
yönlü aykırı olmayanları bulur.

•

EAB dereceleri kullanır, örneğin asıl mesafe değerlerini kullanmaktansa EAÇ'lerin sayısını sayar.
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Bu özelliklerin neden faydalı olduklarını anlamak için, P ve Q olmak üzere iki nokta kümelerinin basit bir 2D durumunu
düşünelim. P kümesi, iki farklı normal dağılımdan çizilmiş 2D noktaları içerir, N(µ1 , ∑1) ve N(µ2 , ∑2) . Benzer
şekilde, Q' daki noktalar aynı dağılımdan N(µ1 , ∑1) ve farklı bir dağılımdan N(µ3 , ∑3) çizilir. N(µ1 , ∑1) dağılımı, bir
ön plan modeli gibi düşünülebilir, burada N(µ2 , ∑2) ve N(µ3 , ∑3) ,iki farklı arka plan modelidir. EAÇ'ler çoğunlukla
P ve Q' daki ön plan noktaları arasında bulunur. P kümesi için ön ve arka plan noktaları ayrıştırılmıştır. EAÇ'lerin %
95'i ön plan noktalarıdır. Q kümesi için, ön plan ve arka plan arasında önemli bir örtüşme olmasına rağmen, EAÇ'lerin
% 60'ı ön plan noktalarıdır. Bu örnek, verideki yüksek düzeydeki aykırılara EAB'nin sağlamlığını göstermektedir. EAB
ön plan noktalarını yakalar ve arka plan noktalarını eşleşmeye zorlamaz. Böylece EAB, arka planı / ön planı parametrik
olarak modelleme veya bunların altında yatan dağılımlar hakkında bir ön bilgiye sahip olma ihtiyacından kaçınır.
Ayrıca, nokta çifti {p, q} gösteriyor ki, p ve q aynı dağılımdan çizildiği zaman EAÇ olması daha muhtemeldir.
Şablon Eşleştirme için EAB: EAB'yi şablon eşleştirmeye uygulamak için, her bir resim yamasını Rd 'de bir nokta
kümesine dönüştürmek gerekir. Bu amaçla, mekansal-görünüm uzayında bir görüntü penceresi sunulur. Yani bölge
k×k farklı yamaya ayrılır. Her k × k yama, koordinat sistemi ile ilişkili olarak, RGB değerlerinin k2 vektörü ve merkezi
pikselin xy konumu ile temsil edilir. Şablon eşleştirme için EAB kullanımı arka plan dağınıklığı, tıkanıklığı ve nesnenin
esnek deformasyonu gibi birçok önemli zorlukların üstesinden gelmek için izin vermektedir.

2.2. Analizler
Bu bölümde EAÇ'lerin sayısını kullanmanın neden iyi bir benzerlik ölçüsü olduğunu açıklayan istatistiksel analizler
verilmiştir [19].
İçerisinde genel bir dağılımdan çizilmiş noktalar kümesi olarak bir "görüntü" yamasının modellendiği basit bir 1D
matematiksel modeli kullanılarak, sırasıyla verilen f P (p) ve f Q (q) dağılımlarından çizilmiş iki noktalar kümesi
arasındaki beklenti elde edilmiştir. Daha sonra, f P (p) ve f Q (q)'nun iki farklı normal dağılım olduğu durumu nümerik
olarak analiz edilmiştir. Son olarak, bu sonuçlar çok boyutlu durumla ilişkilendirilmiştir. EAB'nin benzer dağılımlardan
çizilen noktaları belirgin bir şekilde yakaladığı gösterilmiştir. Yani, bir noktalar çiftinin benzerliğinin EAÇ olduğu
ispatlanmıştır.
Tek Boyutlu Durum: Aşağıdaki denklemde, P ve Q'nun tüm olası örnekleri üzerindeki EAB(P,Q) beklentisi şu şekilde
verilir:
1

𝑀𝑀
E[EAB(P,Q)] = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑀𝑀,𝑁𝑁} ∑𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 ∑𝐽𝐽=1 𝐸𝐸[𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑗𝑗 (𝑃𝑃, 𝑄𝑄)]

(3)

burada bb i,j (P,Q) Denklem 1 de verilmiştir. P ve Q'nun tüm olası örnekleri üzerinde, EAÇ olacak noktalar çiftinin
beklentisi hesaplanırsa;
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∬𝑃𝑃,𝑄𝑄 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑗𝑗 (𝑃𝑃, 𝑄𝑄)𝑃𝑃𝑃𝑃{𝑃𝑃}𝑃𝑃𝑃𝑃{𝑄𝑄}𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(4)

Bu P ve Q' daki tüm noktalar üzerinde çok değişkenli bir integraldir. Ancak her noktanın diğerlerinden bağımsız olduğu
varsayılırsa bu integral aşağıdaki gibi basitleştirilebilir.
İddia:
∞

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∬−∞ �𝐹𝐹𝑄𝑄 (𝑝𝑝− ) + 1 − 𝐹𝐹𝑄𝑄 (𝑝𝑝+ )�

𝑀𝑀−1

. (𝐹𝐹𝑃𝑃 (𝑞𝑞 − ) + 1 − 𝐹𝐹𝑃𝑃 (𝑞𝑞 + ))𝑁𝑁−1 𝑓𝑓𝑃𝑃 (𝑝𝑝)𝑓𝑓𝑄𝑄 (𝑞𝑞)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(5)

burada, F P (x), ve F Q (x) sırasıyla, P ve Q cdf'lerini belirtmektedir. Yani, F P (x)=Pr{p ≤ x} ve , p-=p-d(p,q), p+=p+d(p,
q) ve q+, q- benzer şekilde tanımlanır.
Kanıt: Noktalar arasındaki bağımsızlık nedeniyle, Denklem 4'teki integral şu şekilde ayrılmış olabilir:
𝑀𝑀
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =∫𝑝𝑝 … ∫𝑝𝑝 ∫𝑞𝑞 … ∫𝑞𝑞 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑗𝑗 (𝑃𝑃, 𝑄𝑄) ∏𝑁𝑁
𝑘𝑘=1 𝑓𝑓𝑃𝑃 (𝑝𝑝𝑘𝑘 ) ∏𝑙𝑙=1 𝑓𝑓𝑄𝑄 (𝑞𝑞1 ) 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
1

𝑁𝑁

1

9T

𝑀𝑀

(6)

Notasyonun kötüye kullanılması ile, dP = d p1 . d p2 ... d pN , ve dQ = d q1 . d q2 ... d qM . kullanılır P ve Q 'nun verilen
gerçekleştirimi için bb i,j (P,Q) fonksiyonunu ele alınırsa, tanım olarak p i ve q j birbirine en yakın komşular olduğunda
bu gösterge fonksiyonu 1'e eşittir, aksi takdirde sıfır. Bu, noktalar arasındaki mesafe açısından şu şekilde ifade
edilebilir:
M
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖,𝑗𝑗 (𝑃𝑃, 𝑄𝑄) = ∏N
k≠i,k=1 || [d(pk, q k ) > d(pi , q j )] ∏l≠j,l=1 || [d(q l, pi ) > d(pi , q j )]

(7)

burada || bir gösterge fonksiyonudur. Verilen bir p i ve q j değeri için, p k 'nın Denklem 6' daki integrale katkısı ayrılmış
olabilir. Bu, özellikle şu şekilde tanımlanır:
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∞

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 = ∫−∞ || �𝑑𝑑�𝑝𝑝𝑘𝑘, 𝑞𝑞𝑗𝑗 � > 𝑑𝑑�𝑝𝑝𝑖𝑖, 𝑞𝑞𝑗𝑗 ��𝑓𝑓𝑃𝑃 (𝑝𝑝𝑘𝑘 )𝑑𝑑𝑝𝑝𝑘𝑘

(8)

d(p,q) =�(p-q)2 =|p-q| olduğu varsayılırsa bir sonraki şu şekilde yazılabilir:
∞

𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 = ∫−∞ || �𝑝𝑝𝑘𝑘 < 𝑞𝑞𝑗𝑗− 𝑉𝑉 𝑝𝑝𝑘𝑘 > 𝑞𝑞𝑗𝑗+ �𝑓𝑓𝑃𝑃 (𝑝𝑝𝑘𝑘 )𝑑𝑑𝑝𝑝𝑘𝑘

(9)

burada q j - = q j - d(p i , q j ) , q j + = qj + d(p i , q j ). q j - < q j + olduğu için C pk 'nın F P (x), P'nin CDF'si cinsinden ifade
edilebileceği kolaylıkla gösterilebilir:
𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐹𝐹𝑃𝑃 �𝑞𝑞𝑗𝑗− � + 1 − 𝐹𝐹𝑃𝑃 (𝑞𝑞𝑗𝑗+ )

(10)

𝐶𝐶𝑞𝑞𝑙𝑙 = 𝐹𝐹𝑄𝑄 (𝑝𝑝𝑖𝑖− ) + 1 − 𝐹𝐹𝑄𝑄 (𝑝𝑝𝑖𝑖+ )

(11)

C ql , Denklem 6'daki integrale ql'nin katkısının hesaplanması için aynı türev kullanılır;

F Q (x), Q'nun CDF'sidir. Cpk ve Cql'nin sadece p i , q j ’ye ve temel dağılımlara bağlı olduğu unutulmamalıdır. Bu
nedenle, Denklem 6 şu şekilde sonuçlanır:
𝑁𝑁
𝑁𝑁−1
𝐶𝐶𝑞𝑞𝑙𝑙𝑀𝑀−1 (12)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∬𝑝𝑝 ,𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑞𝑞𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑃𝑃 (𝑝𝑝𝑖𝑖 ) 𝑓𝑓𝑄𝑄 �𝑞𝑞𝑗𝑗 � ∏𝑁𝑁
𝑘𝑘=1,𝑘𝑘≠𝑖𝑖 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑘𝑘 ∏𝑙𝑙=1,𝑙𝑙≠𝑗𝑗 𝐶𝐶𝑞𝑞𝑙𝑙 = ∬𝑝𝑝 ,𝑞𝑞 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑞𝑞𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑃𝑃 (𝑝𝑝𝑖𝑖 ) 𝑓𝑓𝑄𝑄 �𝑞𝑞𝑗𝑗 � 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑘𝑘
𝑖𝑖

𝑗𝑗

𝑖𝑖

𝑗𝑗

Denklem 12'de C pk ve C ql için ifadeleri yerine yazılarak ve sadeleştirme için i,j altsimgeleri ihmal edilerek, Denklem
5 sonuçlanır, bu da ispatı tamamlar. Genel olarak, Denklem 5’teki integralin kapalı form çözümü yoktur, ancak seçilen
temel dağılımlar için nümerik olarak çözülebilir. Bu amaçla, görüntü yamalarının basit istatistiksel modelleri olarak
sıkça kullanılan Gauss dağılımları ile devam edilmiştir. Daha sonra μ = 0, σ = 1 olması için P dağılımını sabitlerken,
[0, 10] aralığında Q’nun μ ve σ parametrelerinin ayrık seçimleri için E EAÇ yaklaşımını elde edecek Monte-Carlo
entegrasyonu kullanılmıştır. Aynı zamanda nokta sayısını N = M = 100 olacak şekilde sabitlenmiştir. Görülebileceği
gibi, μ = 0, σ = 1 olduğunda E EAÇ maksimumdur, örneğin, noktalar aynı dağılımdan çizildiğinde ve N(0,1) den
türetilen Q’nun temel dağılımı hızlı olarak düştüğünde. Denklem 5' te görüldüğü gibi E EAÇ, p ve q değerlerine bağlı
değildir. Bu nedenle, gruplar arasındaki (Denklem 3) EAB'nin beklenen değeri şöyle verilir:
(13)

E[EAB(P,Q)]=c.𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑀𝑀𝑀𝑀

burada c = min{𝑀𝑀,𝑁𝑁} sabittir.

Çok-boyutlu Durum: Eldeki 1D durumunun sonucu ile, P ve Q çok-boyutlu noktaların kümeleri olduğunda EAB
beklentisini bağlayabiliriz, örneğin, p i ,q j ∈ Rd.

Eğer d-boyutlar ilintisiz ise (örneğin, Gauss durumda kovaryans matrisleri çaprazdır), EAÇ olacak bir noktalar çifti
için gerekli (ama yeterli değil) bir şart, noktanın boyutların her birinde EAÇ olmasıdır. Bu durumda, analiz daha önce
verilen 1D duruma göre her bir boyutta bağımsız bir şekilde yapılır. Çok-boyutlu durumda EAB’nin beklentisi, daha
sonra boyutların her birindeki beklentilerin ürünü tarafından sınırlandırılır. Şöyle ki,
𝑖𝑖
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ≥ ∏𝑑𝑑𝑖𝑖=1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

(14)

𝑖𝑖

Burada 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 , i’nci boyutta EAB’nin beklentisini ifade etmektedir. Bu, EAB’nin daha belirgin olması demektir.
Boyutların birinde bir noktalar çifti EAÇ değilse, bu çok-boyutlu çiftin EAÇ olmadığı anlamına gelmez. Bu nedenle,
bu durum gereklidir, fakat yeterli değildir.

2.3. Uygulama Detayları ve Karmaşıklık
P,Q є Rd olmak üzere iki noktalar kümesi arasındaki EAB’yi hesaplama, her bir noktalar çifti arasındaki mesafeyi
hesaplamayı gerektirir. Bu bir mesafe matrisi D inşa etmektir, burada [D] i,j = d (p i , q j ). Verilen D, pi 𝜖𝜖 P’nin en yakın
komşusudur, yani NN (p i , Q), D’nin i’inci satırdaki minimal elemandır. Benzer şekilde, NN(q j , P), D'nin j’inci
sütunundaki minimal elemandır. EAB böylece ortak en yakın komşuların sayısı sayılarak hesaplanır [19]. Burada
kullanılan mesafe ölçüsü:
35T

𝑑𝑑�𝑝𝑝𝑖𝑖 , 𝑞𝑞𝑗𝑗 � =|| 𝑝𝑝𝑖𝑖 (𝐴𝐴) − 𝑞𝑞𝑗𝑗 (𝐴𝐴) || 22 + λ|| 𝑝𝑝𝑖𝑖 (𝐿𝐿) − 𝑞𝑞𝑗𝑗 (𝐿𝐿) || 22

(15)

Burada üst simge A, piksel görünümünü (örneğin RGB) gösterir ve üst simge L piksel konumunu (x, y yama içinde
[0.1] aralığına normalize edilmiş) ifade etmektedir. λ =2 ampirik olarak seçilmiştir ve tüm örneklerde sabitlenmiştir.
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Daha önce belirtildiği gibi, hem görüntüyü hem de şablonu k x k farklı yamaya bölünmüştür, ancak netlik için öncelikle
tüm tek bireysel pikselleri kullanılarak EAB karmaşıklığını analiz edilmiştir ve ancak daha sonra k × k örtüşmeyen
yama durumuna genişletilmiştir.
|P| = N ve |Q| = M olduğunu varsayılırsa hesaplanan D karmaşıklığı O(dNM) olur. Görüntü boyutu |I| = L olduğu göz
önüne alındığında, tüm L mesafe matrisi D’lerin oluşturulmasını O(dNML) gerektirecektir. Ancak çoğu hesaplamalar
tekrar kullanabileceği için, görüntüdeki her pencere için çizimden D’nin hesaplanmasına gerek yoktur.
Uygulamada, görüntüyü sütun sütun taranır ve bir önceki sütun için hesaplanan tüm mesafe matrislerini arabelleklenir.
Böyle yapılarak, yeni bir sütunda ilki dışındaki tüm mesafe matrisleri, Q’daki sadece 1 yeni piksel ve P şablonu
arasındaki mesafeyi hesaplamayı gerektirir ki bu O(N)’de yapılır (Gerekli mesafelerin geri kalanı zaten bir önceki
sütunda hesaplanmıştır). Şablon görüntüden daha küçük olduğu için (genellikle L >> N, M), karmaşıklık O(dNL)
tarafından baskındır, bu genellikle O(dNML)’den daha küçük büyüklüğün iki katıdır. Bu durumda , 𝑝𝑝𝑖𝑖 (𝐴𝐴) , 𝑞𝑞𝑗𝑗 (𝐴𝐴) ∈
𝑅𝑅(𝒌𝒌×𝒌𝒌×𝒅𝒅) ' den k × k farklı yama kullanıldığını (ayrı pikseller yerine) görmek çok kolaydır. Bu durumda baskın
𝑁𝑁 𝐿𝐿
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
karmaşıklık ifadeleri şöyle olur. O(𝑘𝑘 2 𝑑𝑑 2 2 ) = O( 2 ). k × k yama kullanımı, daha güvenilir EAÇ'lere yol açan
𝑘𝑘
𝑘𝑘 𝑘𝑘
daha yüksek boyutlu bir görünüm uzayıyla sonuçlanır ve aynı zamanda hesaplama karmaşıklığını azaltır.

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde, matlab ortamında EAB yönteminin bazı doku desenlerin eşleştirilmesinde uygulanması iki farklı yöntem
ile gerçekleştirilmiş ve başarımları değerlendirilmiştir. EAB ile doku eşleştirmenin geçerliliğini değerlendirmek için
renkli doku görüntü veritabanı kullanılarak uygulamalar yapılmıştır. Bu veritabanı dijital fotoğraf makinesi ile elde
edilen çeşitli doku görüntülerini içermektedir [20].
Uygulamalarda USPTex veri tabanından alınan 180 adet doku tipi (Şekil 1) ve her doku tipi için 128x128 piksel
boyutunda benzer 12 doku örneği (Şekil 2) kullanılmıştır.

Şekil 1. 180 farklı doku tipi

Şekil 2. Benzer 12 doku örneği

İlk uygulamada her doku desenine ait 12 doku örneği bir araya getirilmiş ve 180 adet resim oluşturulmuştur.
Oluşturulan resimlere EAB yöntemi uygulanmış ve eşleştirme sonuçları kaydedilmiştir. Doku örnekleri ile oluşturulan
resimlerden biri için doku eşleştirme sonucu aşağıdaki gibidir. Yeşil ile gösterilen alan eşleştirilmesi gereken doku
örneğini, kırmızı ile işaretlenmiş alan ise EAB yöntemi ile eşleştirilen doku örneğini göstermektedir (Şekil 3).
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Şekil 3. Benzer doku örnekleri için eşleştirme sonucu

Ayrıca, benzer doku örneklerinin bir araya getirilmesiyle oluşan resimlerde, kaynak resim üzerinde eşleştirme
yapılacak doku örneği değiştirilmiş ve resimler tekrar oluşturulmuştur. EAB yöntemi bu resimlere uygulanmış ve
değiştirilmiş doku örneği için eşleştirme sonuçları yeniden incelenmiştir. Resimlerden biri için eşleştirme sonucu Şekil
4'deki gibidir.

Şekil 4. Benzer doku örnekleri için değiştirilmiş dokuyu eşleştirme

İkinci uygulamada 180 doku desenine ait doku örnekleri bir araya getirilerek 12*180=2160 adet farklı rastgele dağılımlı
resim oluşturulmuştur. Oluşturulan resimlerde her dokuya ait sadece bir doku örneği bulunmaktadır ve aynı dokuya ait
benzer örnekler ise diğer resimlerde kullanılmıştır. Oluşturulan resimlerde seçilen şablon doku örneği aratılmış ve
başarımları kaydedilmiştir. Şekil 5'te doku örneklerinden birinin eşleştirilme sonucu gösterilmiştir.

Şekil 5. Farklı doku örnekleri için eşleştirme sonucu

Bu çalışmada ilk önce toplam 180 adet doku tipi ve her doku tipi için benzer 12 doku örneği kullanılarak resimler
oluşturulmuştur. Daha sonra bu resimlere (180 adet farklı doku tipine ait doku örnekleri ile oluşturulan resimler ve 12
benzer doku örneğinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan resimler) EAB yöntemi uygulanarak seçilen doku örnekleri
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eşleştirilmiş ve böylece 2 farklı analiz gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen eşleştirmeler için EAB'nin başarımı Tablo
I' de verilmiştir.
Tablo I. EAB'nin başarımı (%)
Eşleştirme

Başarımı (%)

180 doku desenine ait doku örnekleri ile
oluşturulan resimler için eşleştirme

42

12 benzer doku örneğinin bir araya
getirilmesi ile oluşturulan resimler için
eşleştirme

100

Tablo I’ deki başarım oranlarına göre, 180 doku desenine ait doku örnekleri ile oluşturulan resimlere uygulanan EAB
yöntemi için eşleştirme yüzdesinin 42 olduğu görülmüştür. Bununla birlikte 180 adet doku deseni incelendiğinde,
(aratılan şablon doku ve kaynak resimdeki doku birebir aynı olduğunda) aranan her doku örneğini bulma oranı %100
dür. Ancak eşleştirme işleminde şablon doku değişmezken, şablon dokunun benzerleri ile oluşturulmuş diğer resimler,
kaynak resim ve şablon resimdeki dokunun farklı olması nedeniyle eşleştirme başarımını etkilemiştir ve o doku
desenine ait diğer doku örneklerini bulma başarısının düşük olduğu gözlenmiştir. 180 doku deseninde sadece 18 adet
doku desenine ait doku örneklerini bulma başarısı %100 olarak bulunmuştur. 32 adet doku desenine ait örnekte ise
sadece aranılan doku örneği bulunmuş ama o doku desenine ait diğer 11 doku örneği hatalı bulunmuş ve başarı oranı
%10 olarak gözlemlenmiştir.
Her bir doku desenine ait 12 benzer doku örneğinin bir araya getirilmesiyle oluşan 180 resim için ise EAB başarımı %
100 olarak bulunmuştur. Aynı dokunun benzer örnekleri arasından eşleştirilmesinde EAB başarımı, en yüksek oran ile
gerçekleşmiştir. Ayrıca, eşleştirme yapılacak doku örneğinin belirli bir bölümü değiştirilmiş olsa bile (Şekil 4) EAB
yöntemi ile o doku örneği doğru eşleşmektedir. Bu da EAB yönteminin ne kadar dayanıklı olduğunu göstermektedir.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada şablon eşleştirme için yeni bir ölçüm olan En iyi Arkadaş Benzerliği (EAB) yöntemi tanıtılmış ve bu
yöntem doku resimlerinin eşleştirilmesi için uygulanmıştır. EAB'nin temel özellikleri analiz edilmiş ve gerçek
sahnelerde yaygın olan birçok zorlukların üstesinden gelmek için EAB yönteminin uygulanabileceği gösterilmiştir. Bu
çalışmanın kapsamında xyRGB uzayında çalışılmıştır.
Çalışmada, EAB yöntemi kullanılarak 180 farklı doku desenine ait doku örnekleri ile oluşturulan resimlerde ve her
doku desenine ait 12 benzer doku örneğinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan resimlerde seçilen doku örneklerinin
eşleştirilmesi gerçekleştirilmiş ve başarımı değerlendirilmiştir. Şablon ve kaynak resimde kullanılan doku örnekleri
değiştiği zaman (aynı olmadığında) başarımın düştüğü, şablon ve kaynak resimde kullanılan doku örnekleri aynı
olduğunda ise başarımın çok yüksek olduğu gözlenmiştir. Doku örnekleri birbirine çok fazla benzer olsa bile EAB
yöntemi ile şablon doku, kaynak resimdeki benzerleri arasından % 100 başarım ile eşleşmektedir. Ayrıca doku
örneğinin belirli bir bölümü değiştirilmiş olsa bile eşleştirme doğru gerçekleşmiştir. Sonuç olarak EAB yönteminin,
doku örneklerini eşleştirmede başarılı bir şekilde uygulanabileceği gösterilmiştir.
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Abstract
Template matching is finding the matched parts of an image and a specific template image. Template matching requires two
main components: source image and template image. The template deals with the existence and its position of the image inside
the large image. Object recognition with the Template Matching method is mostly used to search for a template on a source
image. Template matching algorithms are usually based on similarity measures that are used to match a template and a
candidate window in the target image.
In this study, a total of 450 leaf images of 15 different plants, 30 for each kind were taken by using some template matching
methods and detection of chosen image inside the images which are created by putting together the similar leaf images of
species were performed. The template matching methods used were compared and their performance evaluated.
Keywords: Template matching, object recognition, leaf recognition.

1. GİRİŞ
Sayısal görüntü işleme kapsamındaki görüntü eşleştirme yöntemlerinden biri olan şablon eşleştirme yöntemi, görüntü
içerisindeki tek bir nokta, çizgi, veya bir nesne gibi belirli işaretleri tespit etmek için kullanılan bir tekniktir. Şablon
Eşleştirme Yöntemi, görüntü içerisinde aranacak olan işaretin/işaretlerin şablon görüntülerinin kaynak görüntü ile
karşılaştırılması esasına dayanır [1]. Burada kaynak görüntü (I), şablon görüntüyle eşleşme bulunması beklenen
resimdir. Şablon görüntüsü (T) ise, kaynak görüntü içerisinde aranacak olan yama resmidir [2].
Şablon eşleştirme yöntemi; tıbbi görüntüleme, endüstride otomatik kontrol ve uzaktan algılama, kanserli hücreleri
tespit etme, yüz tanıma, plaka tanıma, belli bir dokunun başka dokularla eşlenmesi gibi, görüntü işlemede pek çok
uygulama alanına sahiptir [3].
Şablon Eşleştirme yöntemi ile nesne tanıma çoğunlukla, kaynak bir görüntü üzerinde bir şablonu aramak için
kullanılır. Şablon eşleştirme yöntemi, kaynak görüntü üzerindeki tüm piksellerde dolaşarak aranan görüntü şablonunu
eşleştirme işlemi yapar [4].
Bir hedef görüntüde bir şablon yaması bulma; nesne algılama, izleme, görüntü dikiş ve 3 boyutlu yeniden
yapılandırma gibi çeşitli bilgisayar görmesi uygulamalarında temel bir bileşendir. Pek çok gerçek dünya
senaryolarında şablon, hedef resimde karmaşık deformasyona uğrar; arka plan değişebilir ve nesne esnek
deformasyonlara ve kısmi tıkanmalara uğrayabilir [5].
Şablon eşleme yöntemleri yıllar boyunca büyük bir başarı ile kullanılmıştır ancak yine de birkaç sorun ile karşı
karşıyadır. Tipik olarak, bir şablon içindeki tüm pikseller (veya özellikler) ve hedef görüntüdeki aday pencere,
benzerlikleri ölçülürken dikkate alınır. Bu, ilgili nesnenin şablondaki arka planı ile hedef resimdeki arka planının
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birbirinden farklı olması durumunda, istenmeyen bir özelliktir. Bu gibi durumlarda, farklı arka planlardaki pikseller
arasındaki farklılıklar keyfi olabilir ve onlar için hesap yapmak şablonun yanlış algılanmasına yol açabilir [5].
Buna ek olarak, çoğu şablon eşleme yöntemleri, şablon ve hedef resim arasında özgül bir parametrik deformasyon
modeli varsayar. Bu da, yakalanabilir sahnelerin tipini sınırlandırır ve karmaşık şekil değiştirmeleri göz önüne
alındığında çok sayıda parametre tahmin etmeyi gerektirebilir [5]. Şablon eşleştirme algoritmaları çoğunlukla, şablon
ile hedef resimdeki bir aday pencerenin eşleştirilmesi için kullanılan benzerlik ölçümlerine bağlıdır. Bu amaç için
çeşitli benzerlik ölçümleri kullanılmıştır.
Bu çalışmada, bazı şablon eşleştirme yöntemleri tanıtılmış ve bu yöntemler bitki yapraklarının eşleştirilmesi için
uygulanmıştır. Ayrıca kullanılan resimlerde kaynak resim sabit tutularak, şablon resimdeki yaprak dönderilmiş ve
eşleştirme yeniden gerçekleştirilmiştir. Uygulamalardan elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak eşleştirme
yöntemlerinin başarımları değerlendirilmiştir.

2. METERYAL VE METODLAR
Şablon eşleştirmede; Eşleşen alanı tanımlamak için, şablon görüntüsünün kaydırılarak (bir kerede bir piksel taşıyarak
-soldan sağa, yukarıdan aşağıya-) kaynak görüntüyle karşılaştırılması gerekir. Her lokasyonda, bir metrik hesaplanarak, o yerdeki
eşleşmenin "iyi" veya "kötü" olduğu (veya yamanın kaynak görüntünün o belirli alanına ne kadar benzediği) gösterilir [2].
Şablon Eşleştirme için kullanılan çeşitli yöntemler mevcuttur. Bu yöntemlerden 6 tanesi yaygın olarak kullanılan mevcut
eşleştirme yöntemlerindendir. Ayrıca en yeni şablon eşleştirme yöntemlerinden biri olan En iyi Arkadaş Benzerliği yöntemi de
son zamanlarda eşleştirme için başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.
Bu çalışmada uygulanan yöntemler ve kullanılan matematiksel ifadeler aşağıda verilmiştir. Denklemlerde kullanılan I Kaynak resmi,
T şablonu ve R ise sonucu göstermektedir.

2.1. Square Difference Matching Method (Sqdiff): Kare Farkı Eşleştirme Yöntemleri
Kare Farkı Eşleştirme Yöntemleri, kare farkını eşleştirmektedir. Böylece mükemmel eşleştirme 0, kötü eşleştirmeler ise daha büyük
olacaktır [6]. Hızlıdır, ancak sonuçlar toplam yoğunluğa bağlıdır.
(1)
(x, y) = ∑x′,y′(T(x′, y′) − I(x + x′ , y + y′))

2.2. Correlation matching methods (Ccorr): Korelasyon Eşleştirme Yöntemleri
Korelasyon Eşleştirme Yöntemleri, çarpımsal olarak resimle şablonu eşleştirir, böylece mükemmel eşleştirmeler büyük, kötü
eşleştirmeler ise küçük veya sıfır olacaktır [6]. Sonuçlar toplam yoğunluğa aşırı bağlı olduğu için, mükemmel bir şablon
kullanılsa bile hatalı eşleşme sonuçları verebilmektedir.
(2)
R(x, y) = ∑x′,y′(T(x′, y′) . I(x + x′, y + y′))

2.3. Correlation Coefficients Matching Methods (Ccoeff): Korelasyon Katsayısı Eşleştirme Yöntemleri
Korelasyon Katsayısı Eşleştirme Yöntemleri, şablon kendi ortalamasıyla ilişkili ve resim de kendi ortalamasıyla ilişkili olmak
üzere şablonla resmi eşleştirmektedir, böylece mükemmel eşleştirme 1 ve tamamen uyumsuzluk -1 olacaktır; 0 değeri ise basitçe
korelasyon olmadığı (rastgele düzenlemeler) anlamına gelir [6]. Yavaş çalışsa da iyi sonuç verir. Şablonun ortalamasını ve
imgenin ortalamasını göz önünde bulundurur; bu yüzden eşleştirme daha sağlamdır.
R(x, y) = ∑x′,y′(T

1 (x′, y′ ) . I1(x + x′ , y + y′))

2

(3)

T1 (x 1 , y1 ) = T(x 1, y1)− 1⁄(w. ℎ). ∑x11,y11 T(x11, y11 )

I1(x + x1 , y + y1 ) = I(x + x1 , y + y 1 ) − 1⁄(w. ℎ) . ∑x11,y11 I(x + x11, y + y11)

2.4. Normalized methods: Normalleştirilmiş yöntemler

Yukarıda bahsedilen üç yöntemin her biri için, normalleştirilmiş versiyonlar da vardır. Bunlar Rodgers tarafından
tanımlandığı şekilde ilk önce Galton tarafından geliştirilmiştir. Bu algoritmaların NORMED versiyonları, enerji
varyasyonlarını normalize eder. Normalleştirilmiş yöntemler şablon ve görüntü arasındaki aydınlanma farklarının
etkisinin azaltılmasına yardımcı olabilirler. Şablon ve imge arasındaki ışık varyasyonlarına karşı daha sağlam olduğu
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için bu algoritmaların NORMED (normalize edilmiş) versiyonlarının kullanılması daha iyi sonuç verir. Her bir
durumda normalleştirme katsayıları aynıdır [6].
Normalleştirilmiş hesaplamaları yapan denklemler aşağıdaki gibidir:
SqdiffNormed:
′ ′
′
′
R(x, y) = ∑x′,y′ (T(x , y ) − I(x + x , y + y ))

2

(4)

∑x′,y′ T(x′y′)2. ∑x′y′ I(x + x′, y + y′)2
CcorrNormed:
R(x, y) =

∑x′,y′ (T(x′, y′ ) . I(x + x′ , y + y′))

2

(5)

∑x′,y′ T(x′y′)2. ∑x′y′ I(x + x′ , y + y′)2

CcoeffNormed:

1 ′ ′
1
′
′
R(x, y) = ∑x′,y′ (T (x , y ) . I (x + x , y + y ))

2

(6)

∑x′,y′ T(x′y′)2. ∑x′y′ I(x + x′, y + y′)2

SQDIFF algoritması farklılığı hesapladığı için en iyi eşleştirmeye 0 (sıfır) sonucu verir. CCORR ve COEFF
algoritmaları benzerliği hesapladığı için en iyi eşleştirmede 100% sonucunu verir [7]. NORMED versiyonların
kullanılmasıyla 0-1 aralığında sonuçlar elde edilir. Burada 1 en iyi eşleştirme (SQDIFF için ise 0) anlamına gelir.
Birden fazla alanda eşleşme bulunması durumunda belli bir seviyenin üstündeki eşleştirmelerin alınması için bir eşik
değeri belirlenebilir. Sonucun 0.9’dan daha fazla (veya SQDIFF algoritması için 0.1’den daha az) olduğu
eşleştirmeler kabul edilebilir.
Alışıldığı gibi, daha basit ölçümlerden (kare farkı) daha karmaşık olanlara (korelasyon katsayısı) doğru ilerledikçe
daha doğru eşleştirmeler (daha fazla hesaplamanın sonucu olarak) elde edilmiştir. Tüm bu yöntemler üzerinde bazı
test denemeleri yapmak ve ardından uygulamanın hız hassasiyetini en iyi şekilde hesaplayan yöntemi seçmek en
iyisidir. Yine de sonuçlar yorumlanırken dikkatli olunmalıdır. Korelasyon ve korelasyon katsayısı yöntemleri
maksimum noktalarda en iyi eşleştirmeleri gösterirken, kare farkı yöntemleri en iyi eşleştirmeleri minimum ile
göstermektedir [6].

2.4. Best-Buddies Similarity (BBS): En iyi Arkadaş Benzerliği
Serbest ortamlarda şablon eşleştirme için yeni bir yöntem olan En iyi Arkadaş Benzerliği (EAB), iki noktalar kümesi
arasındaki kullanışlı, sağlam ve parametre içermeyen benzerlik ölçüsüdür. EAB, her biri diğerinin en yakın komşusu
olan nokta çiftlerinin sayısına dayanmaktadır. Bu ölçümün önemli bir özelliği, sadece nokta çiftlerinin (En iyi
Arkadaş Çiftleri (EAÇ)) alt kümesine dayanıyor olmasıdır. Eğer her bir nokta, karşılık gelen nokta kümesinde
diğerinin en yakın komşusu ise, bu nokta çifti EAB olarak kabul edilir. EAB bu durumda, kümedeki tüm noktaların
dışında EAÇ'nin parçası olarak ele alınır. EAB, sadece iyi arkadaş olan nokta çiftlerini saydığı için önemli miktardaki
aykırılara karşı dayanıklıdır [5].
En iyi arkadaş benzerliği yöntemi uygulanarak ve geleneksel kayan pencere yaklaşımı takip edilerek, şablon ve
resimdeki mümkün olan her pencere (şablon boyutu) arasındaki En İyi Arkadaş Benzerliği (EAB) hesaplanır.
Aşağıda, EAB'nin genel tanımını verilmiştir [5].
N

Genel Tanımı: P={pi}i =1 ve Q={qi}i

M

, pi, qi є Rd arasındaki benzerliği ölçer. EAB, iki takım arasında En iyi

=1

Arkadaş Çiftlerinin (EAÇ) bölümüdür. Özellikle, bir noktalar çifti { pi є P; qj є Q} eğer pi , Q kümesindeki qj ' nin
enyakın komşusu ise EAÇ'dir. Biçimsel olarak,
1
NN(pi,Q) = qj ⋀ NN(qj , P) = pi
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bb(pi, qi, P, Q) =
0
diğer

burada, NN(pi,Q) =argmin d(pi , q), ve d(pi , q) mesafe ölçüsüdür. P ve Q nokta kümeleri arasındaki EAB şu
şekilde verilir:
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(8)
1
EAB (P, Q) =

min{M , N}

N

M

.∑ ∑ bb( pi , q j , P, Q)
i =1 j =1

EAB'nin anahtar özellikleri şunlardır:
•

Sadece (genellikle küçük) eşleştirme alt kümelerine (örneğin EAÇ olan nokta çiftleri ) dayanır, gerisi
aykırı olarak kabul edilmektedir.

•

EAB, veri hakkında veya onun altındaki deformasyon hakkında herhangi bir ön bilgi olmadan verideki çift
yönlü aykırı olmayanları bulur.

•

EAB dereceleri kullanır, örneğin asıl mesafe değerlerini kullanmaktansa EAÇ'lerin sayısını sayar.

Şablon Eşleştirme için EAB: EAB'yi şablon eşleştirmeye uygulamak için, her bir resim yamasını Rd 'de bir nokta
kümesine dönüştürmek gerekir. Bu amaçla, mekansal-görünüm uzayında bir görüntü penceresi sunulur. Yani bölge
k×k farklı yamaya ayrılır. Her k × k yama, koordinat sistemi ile ilişkili olarak, RGB değerlerinin k2 vektörü ve
merkezi pikselin xy konumu ile temsil edilir. Şablon eşleştirme için EAB kullanımı arka plan dağınıklığı, tıkanıklığı
ve nesnenin esnek deformasyonu gibi birçok önemli zorlukların üstesinden gelmek için izin vermektedir.

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde, yaprak tanıma için bazı şablon eşleştirme yöntemlerinin kullanımı
gerçekleştirilmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

çeşitli uygulamalarla

Yaprak tanımada şablon eşleştirmenin geçerliliğini değerlendirmek için Swedish yaprak veri seti kullanılmıştır [8].
Bu veri setinden, her bir türden 30 adet olmak üzere 15 farklı bitki türüne ait (Şekil 1) toplam 450 yaprak resmi
alınmıştır.

Şekil 1. Veri setine ait 15 farklı bitki yaprağı.

Her yaprak türüne ait resimler kendi içinde bir araya getirilerek 15 farklı resim oluşturulmuştur. Kullanılan bitki
türlerinden biri için oluşturulan resim Şekil 2'de gösterilmiştir. Şablon Eşleştirme yöntemleri ile yaprak tanıma işlemi
için aynı türe ait olan çeşitli yaprak resimleri ile kaynak bir görüntü oluşturulmuş ve yapraklardan biri şablon olarak
seçilerek oluşturulan kaynak resim üzerinde aratılmıştır. Bu işlem 15 farklı bitki türü için uygulanmıştır.
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Şekil 2. Aynı yaprak türüne ait 30 farklı bitki yaprağı.

Uygulamalarda şablon eşleştirmenin gerçekleşmesi için en çok kullanılan 6 farklı yöntem ve EAB olarak bilinen yeni
bir şablon eşleştirme yöntemi kullanılmıştır. Eşleşen bölge, her yöntemde farklı bir renkle temsil edilerek
uygulamalar üzerinde gösterilmiştir. Kullanılan yöntemlere karşılık gelen renkler Şekil 3'de gösterilmiştir. Kullanılan
şablon eşleştirme yöntemleri ile gerçekleştirilen uygulamalarda eşleşmesi gereken alanın rengi açık yeşil olarak
gösterilmiştir (Şekil 4).

Şekil 3. Yöntemlere karşılık gelen renkler

Şekil 4. Eşleşmesi gereken alan rengi

2 farklı bitki türü (Quercus ve Populus tremula) için eşleştirme sonuçları Şekil 5 ve Şekil 6'da gösterilmiştir.
Uygulamalarda bazı yöntemler ile eşleşme tam olarak gerçekleşirken, diğer yöntemlerde ise yanlış yaprak eşleşmiştir.
Bazı yaprak türlerinde ise yaprağın sadece bir bölümü doğru olarak eşleşmiştir.
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Şekil 5. Quercus türü için eşleştirme sonucu

Şekil 6. Populus tremula türü için eşleştirme sonucu

Ayrıca şablon yaprak resimleri kaynak görüntüde kullanılan şeklinden farklı olacak şekilde dönderilmiş ve eşleştirme
yeniden gerçekleştirilmiştir. Yaprak türlerinden biri için (Acer) dönderilmiş şablon resim Şekil 7'de, eşleştirme
sonucu ise Şekil 8'de gösterilmiştir.
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Şekil 7. Dönderilmiş Acer türüne ait şablon yaprak resmi

Şekil 8. Acer türü için eşleştirme sonucu

15 farklı bitkiye ait yapraklarla oluşturulan resimler ile gerçekleştirilen eşleştirmelerde kullanılan yöntemlerin
başarımı Tablo 1' de verilmiştir.
Tablo 1. Şablon eşleştirme yöntemlerinin başarımı (%)
Eşleştirme Yöntemi

Şablon ve kaynak resim
aynı iken Başarımı (%)

Dönderilmiş resimler ile
Başarımı (%)

100

40

CCoeff

0

0

CCoeffNormed

0

0

CCorr

0

0

CCorrNormed

0

0

SqDiff

100

20

SqDiffNormed

100

20

EAB
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Tablo 1’ deki başarım oranlarına göre, oluşturulan resimlerde EAB, SqDiff ve SqDiffNormed yöntemleri için her
yaprak, kendi türü içerisindeki diğer yapraklar arasından doğru şekilde eşleşmiş ve bu yöntemlerin başarım oranı %
100 olarak bulunmuştur. CCoeff, CCoeffNormed, CCorr, CCorrNormed yöntemlerinde ise seçilen yapraklar
oluşturulan resimlerin hiçbirinde doğru eşleşmemiştir ve başarımı % 0 olarak bulunmuştur. Ancak dönderilmiş şablon
yapraklarla yapılan eşleştirmelerde ise, EAB için başarım %40 iken SqDiff ve SqDiffNormed yöntemlerinin başarımı
%20 olarak bulunmuştur. CCoeff, CCoeffNormed, CCorr, CCorrNormed yöntemlerinde ise eşleşmeler hiç bir yaprak
türü için doğru gerçekleşmemiştir.

4. SONUÇLAR
Çalışmada, her bir türden 30 adet olmak üzere 15 farklı bitkiye ait toplam 450 yaprak resmi kullanılmıştır. Aynı türe
ait yaprak resimlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan resimlerde seçilen yaprak resminin benzerleri arasından
eşleştirilmesi, bazı şablon eşleştirme yöntemleri (CCoeff, CCoeffNormed, CCorr, CCorrNormed, SqDiff,
SqDiffNormed, EAB) ile gerçekleştirilmiş ve kullanılan bu yöntemler karşılaştırılmıştır. Ayrıca şablon resim
dönderilip eşleşmeler yeniden yapılmış ve uygulama sonuçları değerlendirilmiştir.
BBS, SqDiff ve SqDiffNormed yöntemleri ile aratılan yaprakların 15 farklı bitki türü için başarımı %100 olarak tespit
edilmiştir. CCoeff, CCoeffNormed, CCorr, CCorrNormed yöntemleri ile bitki yapraklarının hiçbiri için doğru
eşleştirme gerçekleşmemiştir. Sonuç olarak Yaprak tanıma için en iyi eşleştirmelerin BBS, SqDiff ve SqDiffNormed
yöntemleri ile gerçekleştiği görülmüştür. Şablon yaprak resmi dönderildiğinde ise CCoeff, CCoeffNormed, CCorr,
CCorrNormed yöntemlerinde eşleşmeler hiç bir yaprak türü için doğru gerçekleşmezken, EAB yönteminde %40,
SqDiff ve SqDiffNormed yöntemlerinde ise başarım %20 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlardan da görülebileceği gibi
şablon ve kaynak resimde kullanılan yaprak resmi aynı olduğunda başarım daha yüksek iken, şablon resim
dönderildiğinde başarım oranı düşmüştür. Çünkü aranan şablon yaprak, aynı türe ait yapraklar ile oluşturulan
resimlerde birebir olarak aranmaktadır. Bu yüzden yaprak tanıma işleminin daha başarılı gerçekleşmesi için bu
yöntemlerde aranan şablon görüntüsünün, kaynak görüntü görseli ile aynı olması gerekmektedir.
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Abstract
Basic communication problems of fiber optic communication systems include dispersion. The degradation
of the optical signal during transmission is called dispersion. Dispersion is the most important limiting
factor affecting the transmission distance and speed of the optical signal. Directly proportional to the
transmission distance and speed of the optical signal, the dispersion effect increases and the transmission
quality of the optical signal decreases. In this study; Long distance optical signal transmission using
reference dispersion compensation systems. OptiSystem 7.0 simulation program running at 1552.52 nm
wavelength; Pre, post and symmetrical dispersion compensation systems are used. The systems used are;
BER (Bit Error Rate) performance results are analyzed according to laser power, bit rates and DCF
(Dispersion Compensation Fiber) length, and Q factor values are presented comparatively.
Keywords: Bit error rate, dispersion compensation, fiber optic communication

1. GİRİŞ
İletişim temel olarak bilginin bir noktadan başka bir noktaya iletilmesi prensibine dayanır. İletişimin sağlıklı
yapılabilmesi için iletişimin temel araçlarından ses, görüntü ve veri transferinin hızlı ve güvenli gerçekleşmesi
önem arz etmektedir. Küreselleşen dünyada iletişimin önemi de gitgide artmaktadır. İletişim yöntemleri
çeşitlenmekte güvenli, ekonomik ve hızlı iletişim için her gün yeni teknolojik sistem ve yöntemler hayatımıza
girmektedir.
Optik fiber sistemler ve iletişim hatlarının; yüksek veri iletim kapasitesi, kanal başı maliyetinin düşük olması,
elektromanyetik girişime karşı bağışıklığı, veri güvenliği, uzun tekrarlayıcı aralığı vb. avantajları nedeniyle
fiber optik haberleşme, haberşleşme sistemleri içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Tüm bu avantajların
yanında fiber optik iletişimin temel problemleri bulunmaktadır. En temel sorun, ışık kaynağından gönderilen
optik sinyalin alıcıya ulaştığında zayıflamaya ve dispersiyona yani bozulmaya maruz kalmasıdır. Dispersiyon
ile sinyal darbe genişliği artıp sinyaller arası etkileşim oluşurken, zayıflama ile de sinyal gücü ve iletim mesafesi
azalmaktadır. Gönderilen optik sinyal ile ulaşan optik sinyal arasındaki farklılıklar veri kayıplarına yol açacak
ve iletişimin kalitesini etkileyecektir [1].
Literatürde dispersiyon kompanzasyonu ile ilgili çok sayıda çalışma mevcuttur. Shieh ve ark. tarafından 2008
yılında yapılan çalışmaya göre tek modlu fiber üzerinden 1000 km’den fazla, Raman yükselteci ve dispersiyon
kompanzasyonu olmadan 107 Gbps QPSK kodlu CO-OFDM sinyal iletimi yapılmıştır [2].
Hayee ve ark. ise, 1997 yılında 10 Gbps WDM sisteminde ön ve son dispersiyon kompanzasyonu uygulayarak
optik sinyal lineerliğini incelemişlerdir [3]. Kaler ve ark. 2002 yılında, 10 Gbps sıfıra dönüşsüz optik fiber

*

* Corresponding author. Tel.: +90-505-5839439 fax: +90-312-3111514.

E-mail adresi: haydargece@hotmail.com (H. Geçe)..

1023

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
iletişim hatlarında standart ve dispersiyonu kompanze edilmiş fiber kullanarak ön, son ve simetrik
kompanzasyonu incelemişlerdir [4-5].
Bu çalışmada, optik fiber iletişim sistemlerinde dispersiyon sonucu oluşacak veri iletim kayıplarını azaltmak
için referans ön, son ve simetrik dispersiyon kompanzasyon sistemleri incelenmiştir. Optik fiber ile iletişimin
temel bileşenlerinden olan ışık kaynağının gücü, bit hızları ve dispersiyon kompanzasyon fiber boylarına göre
kompanzasyon yöntemleri ile analiz edilmiştir. Dispersiyon kompanzasyon sistemlerinin benzetimleri
OptiSystem 7.0 yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Her bir sistem için elde edilen benzetim sonuçlarına göre en
uygun çözümler tayin edilmiştir. Sistemlerin avantaj ve dezavantajları belirlenmiştir. Optik fiber iletişim
sistemi tasarlanmasında ve dispersiyon etkisinin en aza indirilmesinde, kullanıcılar için, öncelik verdikleri
parametreye göre en uygun maliyetle ve en az malzemeyle çok daha iyi bir sistemi nasıl kuracakları konusunda
fikir sahibi olmaları sağlanmıştır. Optik fiber iletişimin kalitesi ve güvenirliği artırılması planlanmıştır.

2. SİSTEM TASARIMI
Dispersiyon kompanzasyon sistemleri, OptiSystem 7.0 simülasyon programı ile kurulmuştur. PRBS (Pseudo
Random Binary Sequence, Sözde rastgele ikili dizi ) üreteciyle çoğullama yapılmış, demodüle edilmiş ve sinyal
üretilmiştir. Sinyal NRZ-PRBS ile üretilip elektro-optik modülatör (Mach – Zehnder Modülatör, EO
Modülatör) ile taşıyıcı ışık sinyaline modüle edilmiştir [6]. Lazer ışık kaynağının dalga boyu 1552,52 nm
alınmıştır. İlk benzetimde bit hızı 2,5 Gbps alınmıştır,

2.1. Ön Dispersiyon Kompanzasyonu

Şekil 1. Referans ön dispersiyon kompanzasyon sistemi

Lazer ışık kaynağının gücü -10 dBm ile +10 dBm arasında 5 farklı değerde (-10 dBm, -5 dBm, 0 dBm, +5dBm,
+10 dBm) iterasyona tabi tutularak en yüksek Q faktörünün elde edildiği durum tespit edilmiştir. DKF
EKFY’nin [7-8] önüne konulmuştur. Bu nedenle ön dispersiyon kompanzasyonu olarak adlandırılır.
Çizelge 1. Lazer gücüne bağlı Q faktörü değerleri
-10 dBm

-5 dBm

0 dBm

+5 dBm

+10 dBm

Q Faktörü (Ön)

7,52

16,33

31,88

57,29

58,28

Q Faktörü

Lazer Gücü

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10 dBm -5 dBm

0 dBm

+5 dBm +10 dBm

Lazer Gücü
Şekil 2. Lazer gücüne göre Q faktörü değişimi
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Lazer ışık kaynağı +10 dBm gücündeyken en yüksek Q faktörü (58,2772) değeri elde edilmiştir. Lazer gücü
+10 dBm de sabit tutularak bit hızları karşılaştırması yapılırsa aşağıdaki değerler elde edilir.
Çizelge 2. Bit hızına bağlı Q faktörü değerleri
1 Gbps

2,5 Gbps

5 Gbps

7,5 Gbps

10 Gbps

Q Faktörü (Ön)

145,134

91,91

39,16

18,84

20,06

Q Faktörü

Bit Hızı

160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
1 Gbps 2,5 Gbps 5 Gbps 7,5 Gbps 10 Gbps
Bit Hızı
Şekil 3. Bit hızına göre Q faktörü değişimi

Lazer gücü +10 dBm’de ve bit hızı 1 GBps ‘de sabit tutularak DKF uzunluğu analiz edildiğinde sistem en iyi
davranışı (Q faktörü) 15 km’lik DKF kullanıldığında elde edilmiştir. Çizelge 3’de DKF boyuna bağlı Q faktörü
değerleri değişimi gösterilmiştir.
Çizelge 3. DKF boyuna bağlı Q faktörü değerleri
1 Km

5 Km

10 Km

15 Km

20 Km

25 Km

30 Km

50 Km

Q Faktörü (Ön)

5,13

22,27

53,89

325,37

209,00

129,88

69,55

0,00

Q Faktörü

DKF Boyu

350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
1 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 50 km

DKF Boyu
Şekil 4. DKF boyuna göre Q faktörü değişimi

2.2. Son Dispersiyon Kompanzasyonu
Sistemde lazer ışık kaynağının gücü -10 dBm ile 10 dBm arasında 5 farklı değerde (-10 dBm, -5 dBm, 0 dBm,
+5dBm, +10 dBm) iterasyona tabi tutularak en yüksek Q faktörünün elde edildiği durum tespit edilmiştir. DKF
EKFY’nin arkasına konulmuştur. Bu nedenle son dispersiyon kompanzasyonu olarak adlandırılır.
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Şekil 5. Referans son dispersiyon kompanzasyon sistemi

Q Faktörü

Şekil 5’de referans son dispersiyon kompanzasyon sistemi gösterilmiştir. Sistemde lazer ışık kaynağının gücü
-10 dBm ile 10 dBm arasında 5 farklı değerde (-10 dBm, -5 dBm, 0 dBm, +5dBm, +10 dBm) iterasyona tabi
tutularak en yüksek Q faktörünün elde edildiği durum tespit edilmiştir.
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
-10 dBm

-5 dBm

0 dBm

+5 dBm +10 dBm

Lazer Gücü
Şekil 6. Lazer gücüne göre Q faktörü değişimi

Çizelge 4’de görüldüğü üzere lazer gücüne bağlı Q faktörü değerleri karşılaştırmasında en yüksek Q faktörü
değeri lazer ışık kaynağı +10 dBm gücündeyken elde edilmiştir.
Çizelge 4. Lazer gücüne bağlı Q faktörü değerleri
-10 dBm

-5 dBm

0 dBm

+5 dBm

+10 dBm

Q faktörü (Son)
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18,15880

35,36250

63,59670
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Q Faktörü

Lazer Gücü

160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
1 Gbps

2,5 Gbps

5 Gbps

7,5 Gbps 10 Gbps

Bit Hızı
Şekil 7. Bit hızına göre Q faktörü değişimi
Çizelge 5. Bit hızına bağlı Q faktörü değerleri
Bit Hızı

1 Gbps

2,5 Gbps

5 Gbps

7,5 Gbps

10 Gbps

Q Faktörü (Son)

103,322

106,303

33,8834

23,3676

22,509
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140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
1 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 50 km

DKF Boyu
Şekil 8. DKF boyuna göre Q faktörü değişimi

Analiz sonuçlarına göre DKF boyuna göre Q faktörü değişimi incelediğinde Şekil 8.’de görüldüğü üzere DKF
uzunluğu 20 - 25 km arasında Q faktörünün yüksek değer aldığı görülmektedir.
Çizelge 6. DKF boyuna bağlı Q faktörü değerleri
DKF Boyu

1 km

5 km

10 km

15 km

20 km

25 km

30 km

50 km

Q Faktörü

26,19

40,09

46,50

66,17

116,35

98,21

50,93

0

En yüksek Q değerini bulabilmek için lazer gücü 10 dBm de ve bit hızı 2,5 Gbps ‘de sabit tutularak DKF
uzunluğu analiz edildiğinde, sistem en iyi davranışı (max Q faktörü) 21 Km’lik DKF kullanıldığında elde
edildiği görülmüştür.

2.3. Simetrik Dispersiyon Kompanzasyonu

Şekil 9. Referans simetrik dispersiyon kompanzasyon sistemi

Şekil 9.’da referans simetrik dispersiyon kompanzasyon sistemi gösterilmiştir. Sistemde lazer ışık kaynağının
gücü -10 dBm ile 10 dBm arasında 5 farklı değerde (-10 dBm, -5 dBm, 0 dBm, +5dBm, +10 dBm) iterasyona
tabi tutularak en yüksek Q faktörünün elde edildiği durum tespit edilmiştir.
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50,00
40,00
30,00
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0,00
-10 dBm

-5 dBm

0 dBm

+5 dBm +10 dBm

Lazer Gücü
Şekil 10. Lazer gücüne göre Q faktörü değişimi

Çizelge 7. Lazer gücüne bağlı Q faktörü değerleri
Lazer Gücü
Q Faktörü (Simetrik)

-10 dBm

-5 dBm

0 dBm

+5 dBm

+10 dBm

8,18

17,72

34,51

62,07

62,77

Q Faktörü

Çizelge 7.’de lazer gücüne bağlı Q faktörü değerleri verilmiştir. Çizelgede görüldüğü üzere en yüksek Q faktörü
lazer ışık kaynağı +10 dBm gücündeyken elde edilmiştir. Lazer gücü +10 dBm de sabit tutularak bit hızları
karşılaştırması yapılırsa aşağıdaki değerleri elde edilir.
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
1 Gbps

2,5 Gbps

5 Gbps

7,5 Gbps 10 Gbps

Bit Hızı
Şekil 11. Bit hızına göre Q faktörü değişimi
Çizelge 8. Bit hızına bağlı Q faktörü değerleri
Bit Hızı

1 Gbps

2,5 Gbps

5 Gbps

7,5 Gbps

10 Gbps

Q Faktörü (Simetrik)

156,974

98,42

45,36

26,56

29,22

Lazer gücü +10 dBm de sabit tutularak bit hızları karşılaştırıldığında 1 GBps’de en yüksek Q faktörü değeri
(156.974) elde edilmiştir. Bu oranlar dikkate alınarak DKF boyları analiz edilirse;
Çizelge 9. DKF boyuna bağlı Q faktörü değerleri
DKF Boyu

1 Km

5 Km

10 Km

15 Km

20 Km

25 Km

30 Km

50 Km

Q Faktörü
(Simetrik)

46,86

63,60

258,41

270,87

201,57

145,90

94,40

1,81

Lazer gücü 10 dBm de ve bit hızı 1 GBps ‘de sabit tutularak DKF uzunluğu analiz edildiğinde sistem en iyi
davranışı (max Q faktörü) 15 Km’lik DCF kullanıldığında elde edildiği görülmüştür.

1028

Analysis of Dispersion Compensation Techniques for Very Long Distance Fiber Optic Communication
Systems, H.Geçe, M.Yücel
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Q Faktörü

250,00
200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
1 km 5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 50 km

DKF Boyu
Şekil 12. DKF boyuna göre Q faktörü değişimi

3. SONUÇLAR
Bu çalışmada, çok uzun mesafeli optik fiber haberleşme sistemlerinde ön, son ve simetrik dispersiyon
kompanzasyon yöntemleri kullanılarak karşılaştırmalı dispersiyon analizi gerçekleştirilmiştir. Her bir yöntem
için lazer gücü, bit hızı ve DKF uzunlukları karşılaştırmalı değerler verilerek detaylı bir şekilde incelenmiştir.
Verilen değerler eşliğinde referans dispersiyon kompanzasyon sistemlerinin kalite faktörü üzerindeki etkileri
incelenmiştir. Oluşturulan tüm sistemler kendi içerisinde tek tek optimize edilerek en uygun parametreler
bulunmuştur.
Benzetimlerde lazer gücü +10 dBm alındığında en iyi sonuçlar elde edilmiştir. Yine benzer olarak, bit hızı 1
GBps alındığında daha tutarlı bir göz diyagramı elde etmek mümkün olmuştur. Burada üç yöntemi
karşılaştırabilmek için DKF boyu 20 Km alınarak benzetimler gerçekleştirilmiştir. Çizelge 10‘da gösterilen Q
faktörü değerleri elde edilmiştir.
Çizelge 10. Karşılaştırmalı benzetim çalışması elde edilen sonuçlar
Dispersiyon
kompanzasyonu
yöntemi

Band
Genişliği
(nm)

Fiber Hat
Uzunluğu
(Km)

Lazer
Gücü
(dBm)

Bit Hızı
(GBps)

DKF
Boyu
(Km)

Q faktörü

Ön

1552,52

120

+10

1

20

209

Son

1552,52

120

+10

1

20

202,007

Simetrik

1552,52

120

+10

1

20

201,557

Çizelge 10 incelendiğinde en yüksek kalite faktörünün ön dispersiyon kompanzasyon yönteminde elde edildiği
görülmektedir. En düşük kalite faktörü simetrik yöntemle elde edilmiştir.

(a)

(b)

(c)

Şekil 13. Karşılaştırmalı benzetim çalışmasında elde edilen göz diyagramları (a) ön (b) son (c) simetrik
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Çizelge 11. Benzetim çalışmaları optimal sonuçlar
Dispersiyon
kompanzasyonu
yöntemi

Band
Genişliği
(nm)

Fiber Hat
Uzunluğu
(Km)

Lazer
Gücü
(dBm)

Bit Hızı
(GBps)

DKF
Boyu
(Km)

Q faktörü

Ön

1552,52

120

+10

1

14

325,37

Son

1552,52

120

+10

2,5

20

116,35

Simetrik

1552,52

120

+10

1

15

270,87

Sonuç olarak, çizelge 11’de verilen benzetim çalışmalarının sonuçları karşılaştırıldığında, 1 GBps bit hızında
daha düşük DKF boyu ve yüksek Q faktörü sonucu nedeniyle ön dispersiyon kompanzasyonu tercih edilmesi
uygun olduğu görülmüştür. Bit hızında artış söz konusu ise son dispersiyon kompanzasyon yöntemi daha
optimal bir çözüm sunmaktadır.
Bu çalışma sonucunda tasarımcılar, lazer gücüne, bit hızına ve DKF boyundan öncelik verdikleri parametreye
göre en uygunu olanı seçerek optik fiber haberleşme sistemlerinde dispersiyonu en aza indirecek bir sistem
tasarlayabilirler.
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Abstract
Environmental effects on the dynamical-mechanical properties of composites is a challenging subject
which is in interest of many scientists these days. Environmental factors such as heat and moisture can
negatively affect and damage the composite materials used in aviation industry. Also unexpected heat
generation due to malfunction during service of vehicle can cause a great damage. Accordingly, in this
work, temperature effects on free vibration characteristics of both unidirectional carbon composite beam
and plain weave carbon composite beam are presented. Densities, moduli of elasticity, natural frequencies,
displacements and damping ratios of both specimens were compared in high temperatures in range of
25oC-400oC. According to experimental results, when exposed to high temperatures, unidirectional carbon
composite beam and plain weave carbon composite beam has shown the same tendencies on elasticity
modulus, density and displacement, however composites behaved differently in matters of naturel frequency
and damping ratio.
Keywords: Composites, Dynamic Analyses, Thermal Effect, Damage Effect

1. INTRODUCTION
Carbon fiber is one of the most commonly used reinforcement material in polymer matrix composites due to
their unique mechanical properties. High strength, lightweight Carbon Fiber Reinforced Composites(CFRP)
have been used extensively in defense and aviation systems for many years and have recently begun to be used
in luxury automobiles, wind turbines and compressed gas storage tanks. Although CFRPs known to have
excellent mechanical properties, maintaining these great properties in high temperatures is still an important
issue.
CFRPs used in industry are exposed to environmental conditions such as humidity, temperature or air pollution
(chemical imbalance of the air). All these factors have impacts on the properties of composite. Particularly
temperature itself can be very harmful. Increment in temperature can lead to undesired results such as
degradation of matrix-fiber interface, loss of adhesion and chemical breakdown of matrix phase. There are
various research about this topic.
Hawileh et al. [1] experimentally investigated the variation of mechanical properties in terms of the elastic
modulus and tensile strengths of different composites such as CFRP, Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP)
sheets and their hybrid combinations exposed to different temperatures, ranging from 25°C to 300°C. Halpin
[2] investigated the environmental factors which affect the structural performance of composite materials. He
worked on the effects of environmental factors such as temperature, moisture and chemical composition of air
on three different stages of composite materials as fibers, matrix-fiber interface and matrix. Sreenivasa Rao et
al. [3] worked on prediction of failure occurring temperature in static or in buckling mode for a thin FRP
laminate with finite element method by using ANSYS. Çolakoğlu [4] investigated the damping and frequency
properties of polyethylene fiber composite under 15 various temperature degrees (-10°C to 60°C). He
compared his experimentally obtained results with numerically results which obtained by using ANSYS in
terms of reliability. Sefrani and Berthelot [5] studied effect of temperature on damping and bending behavior of
1
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glass fiber composites for temperatures higher than room temperature. They compared the structural damping
and bending properties of e-glass reinforced composite plates having different orientations (0°, 45° and 90°)
under varied temperature (0°C -400°C). Maheri et al. [6] examined two thermoplastic and two thermosetting
carbon fiber reinforced plastic composites having two different fiber orientations as 0° and 90° were subjected
to dynamic tests under different temperatures ranging between -250°C and 400°C. Yates et al. [7] investigated
the influence of resin type on thermal expansion of carbon fiber reinforced plastics. Carbon fiber reinforced
plastic specimens preferred by authors for the study were made from cross-plied laminates having inter-ply
angles of 90°C and 63°C. Test performed under 100 K to 500 K, in order to observe the thermal expansion
coefficient. Park and Min [8] experimentally investigated variations of frequencies, mode shapes and damping
ration of a steel beam with viscoelastic damping material under different temperatures ranging between 5°C
and 45°C. Wang et al. [9] experimentally studied the mechanical properties of fiber reinforced plastic
reinforcement bars, used as internal reinforcement in concrete structures, at elevated temperatures. Two types
of fiber reinforced plastic bars namely: carbon fiber reinforced polyester (CFRP) bars and glass fiber reinforced
polyester (GFRP) bars were used in the study. Authors examined the mechanical properties as strength and
modulus of these two different composite structures and compared with steel in varied temperature degrees
ranging between 0°C to 800°C. Hamad et al. [10] experimentally studied on the effect of elevated temperatures
on the mechanical properties of Fiber Reinforced Plastic (FRP) bars and the bond behavior between FRP bars
and concrete. They used four types of reinforcement bars as Basalt Fiber Reinforced Polymer (BFRP), Carbon
Fiber Reinforced Polymer (CFRP), Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP), and steel. Their study which
measured the tensile behavior of stated materials was conducted after specimens exposed to certain temperature
degrees between 23°C and 450°C. Nayak et al. [11] experimentally investigated the hygrothermal effects on
vibration characteristics of woven carbon fiber composite plates. Study was about the damage of CFRP due to
exposure to high temperature and moisture conditions. Researchers conducted their study between 200 K and
350 K. In this study, high temperature effects on free vibration characteristics of both unidirectional carbon
composite beam and plain weave carbon composite beam are presented.

2. MATERIALS & METHODS
Unidirectional carbon composite beam (norm standard: ABS 5139, Airbus, EU) and plain weave carbon
composite beam (norm standard: ABS 5003, Daimler-Benz Aerospace Airbus, EU) are selected for the study.
Each of the test beams are 100 mm in length, 24 mm in width and 2 mm in thickness. Under the fire time of 10
min., temperature environment is considered in the range of 25oC-400oC. Alteration of structural morphology
of unidirectional (5139) and woven (5003) composite beams with increment of temperature can be seen in Fig. 1.
and Fig.2. respectively.

Fig. 1. Variation of structural morphology of unidirectional (5139) composite beam with temperature

Fig. 2. Variation of structural morphology of woven(5003) composite beam with temperature
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The temperature range and heating time is suitable for burning off the matrix and leaving the fiber/bundle
reinforcement. Vibration measurements are conducted such a way that an impact hammer with a force
transducer (Model No: 5800B2, Dytran Instruments, Inc., USA) is used to excite the fired composite beams
through the selected point. After the excitations, the responses are obtained by an accelerometer (Model No:
3093B, Dytran Instruments, Inc., USA). The vibration measurements are completed using a microprocessorbased data acquisition system, namely SoMat™ eDAQ-lite and nCode GlyphWorks software (HBM, Inc.,
USA).

3. EXPERIMENTAL RESULTS
ABS 5003 (uniaxial carbon fiber reinforced composite) and ABS5139 (uniaxial carbon fiber reinforced
composite) materials were cut into five equal parts in the measurements determined in both parts. Throughout
the testing procedure, samples were first burned at 100 °C in the oven and then at 200 °C, 300 °C and 400 °C
in the ongoing process. The graphs obtained from consecutive impacts applied to the composite material at
equal time intervals show that the material behaves as expected in the case of the material exposed to less
plastic deformation load as the material can handle. As a result of successive impacts applied in the work
done, there is no fracture, cracking or notch effect observed on the material. Densities of both samples has
decreased with the increment of temperature due to dissolving of matrix phase of the composites, however the
unidirectional composite sample showed alternating decrement which needs to be investigated. Variation of
density values with the increment of temperature can be seen in Fig. 3.

Fig. 3 Variation of density of unidirectional (5139) and woven (5003) composite beams with temperature

Moduli of elasticity of the both materials changed with the increment of temperature. This can be the result of
the matrix phase being evaporated. Variation of modulus of elasticity of both samples with the increment of
temperature can be seen in Fig. 4.
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Fig. 4. Variation of modulus of elasticity of unidirectional (5139) and woven (5003) composite beams with
temperature

Frequency values obtained from the specimens shows difference. While woven composite beam has
increasing frequency values with the increment of the temperature, unidirectional composite samples show
the opposite. This might be a result of the different geometrical structures of the specimens have. In the
analyses, only the first mode has taken into consideration because it is known to be the most sensitive one to
temperature [12]. Variation of fundamental natural frequency (first mode) of both samples with the increment
of temperature can be seen in Fig. 5.

Fig. 5. Variation of fundamental natural frequency (first mode) of unidirectional (5139) and woven (5003) composite
beams with temperature

Values of displacement response function for the samples shows the same tendency with the increase of
temperature. Both specimens’ displacement values decreased with increasing of temperature (see Fig. 2).
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Fig. 6. Variation of displacement response function at mode 1 of unidirectional (5139) and woven (5003) composite beams
with temperature

Damping ratios of both specimens behaved differently with the increase of temperature. Damping ratio of
unidirectional composite beam has a floating increase but woven composite beam has showed no significant
difference when it is about damping ratio ( see Fig. 7).

Fig. 7. Variation of damping ratio at mode 1 of unidirectional (5139) and woven (5003) composite beams with temperature

4. CONCLUSIONS
After a certain period of time, cracks, breaks and notch effect occur parts of that the mechanical devices under
temperature and vibration. If the composites could maintain their mechanical properties in high temperatures,
can work efficiently and reach more functional results which is also economical on the industrial aspect. In
this study, a test setup was designed to understand how composite materials used in the aviation industry
behave in high temperatures and the experimental data obtained from test results were evaluated.

Heat is a serious issue for the polymer based composites when compared alternative materials used in the
construction of aviation such as steel and aluminum. It has been observed that with the increase in
temperature, the composite material will become failed. When unidirectional and woven composites are
compared, results are impressive. They both show the same tendencies when it is about elasticity modulus,
displacement and density. But when frequency values and damping ratios are compared, results show some
difference. This case is considered as the geometrical dependency. The first three properties that mentioned
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are more related to the physical structure of the composites, matrix phase by majority. But with having
dependency to physical structure, the frequency and damping ratio are also dependent to the geometrical
structure such as knot type, direction of fibers etc.
Generally speaking, it has been observed in the study, with increment of temperature between 25 °C and
300°C, mechanical properties of the both specimens are greatly affected. Dynamic behaviors of both
specimens showed different results due to their different geometrical structures.
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Abstract
In this study, microstructure and wear behaviours of AA7075 aluminium alloy with different amount of Li
added were investigated. Within the scope of study, 1-3 % LiAlH 4 (97% purity) was added in gas atomized
AA7075 Al powders and mixed in turbula. Mixed alloy powders were pre-shaped under cold press then
they were sintered in the atmosphere controlled furnace at 580 °C for 1 hour. Sintered samples were aged
at 120°C for 24 hours after taken into solution at 510 °C for 1 hour and quenched. Produced samples
density and hardness values were measured. Scanning electron microscope and X-ray diffraction were used
for characterization. Wear tests were performed at 1 m/s sliding speed with 600-1800 m sliding distance
under 15 N, 30 N and 45 N loads. As a result of this study, some intermetallic phases were observed such
as Al 3 Li, AlLi, LiMgAl 2 and MgZn 2 due to aging process. The hardness values of different amount of Li
added AA7075 alloys were varied among 74-129 HV. In the wear tests under 15 N loads, the maximum
weight loss were measured with 3% LiH 4 added alloy. In the wear tests under 30 N and 40 N loads, the
lowest weight loss were measured with 3% LiH 4 added alloy.
Keywords: Lithium amount, Al-Zn-Mg alloy, microstructure, wear behaviour.

1. GİRİŞ
Saf alüminyumun sünek ve dayanımının düşük olması, bu malzemenin alaşım halinde kullanılmasını zorunlu
hale getirmektedir. Alüminyum alaşımlarının dayanımlarının arttırılmasında kullanılan en önemli yöntem,
içerisindeki alaşım elementi miktarının arttırılması ile mümkündür. Al alaşımları, uzay ve havacılık
sektörlerinde de yaygın kullanım alanına sahiptir. Isıl işlem kabiliyetlerinin yüksek olması nedeniyle özellikle
7XXX serisi alaşımlar tercih edilmektedir. Özellikle 1980’li yılların ikinci yarısında, 7XXX serisine alternatif
olarak geliştirilen Al-Li alaşımları uzay ve havacılık sektörlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir [1]. Al-Li
alaşımlarının mekanik özellikleri, tanelerde ve tane sınırlarındaki çökeltilerin dağılımına, miktarına, boyutuna
ve özellikle de tipine bağlı olarak mikro yapı ile ilişkilidir. Bu alaşımlarda dayanım, katı eriyik
mukavemetlenmesi ve çökelti mukavemetlenmesi nedeniyle, alüminyuma ilave edilen Li miktarına bağlıdır.
Çökelti mukavemetlenmesi, öncelikli olarak kararsız, uyumlu ve küresel Al 3 Li çökeltilerinden
kaynaklanmaktadır [2-6]. İkili Al-Li alaşımlarında denge şartlarında, alaşımın mekanik dayanımın da sağlanan
artışın sebebi, alüminyumca zengin katı çözelti ve AlLi fazıdır. Bu alaşımlara ilave edilen Cu ve Mg
elementleri, alaşımda daha farklı çökeltilerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu alaşımlara Cu ilave edildiğinde
yapıda ikili Al 2 Cu ve üçlü Al 2 CuLi çökeltileri oluşmaktadır. Mg ilave edildiğinde ise yapıda üçlü Al 2 MgLi
fazı oluşmaktadır. Al-Li alaşımlarının kimyasal bileşimlerinde hem Cu hem de Mg bulunduğunda ise, alaşımın
mekanik özeliklerini iyileştiren Al 2 CuMg fazı yapıda şekillenmektedir. Literatür incelemelerinde, alaşımların
mekanik özellikleri (özellikle yorulma davranışı ve deformasyon performansları) ile ilişkili olarak birçok
*
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çalışma yapılmasına rağmen, sergiledikleri aşınma davranışları ile ilgili çalışmaların sınırlı kaldığı
görülmektedir [7-9]. Bu nedenle bu çalışmada, uzay ve havacılık sektöründe yoğun olarak kullanılan AA7075
alaşımına farklı miktarlarda ilave edilen Li’un, alaşımların mikro yapısına ve aşınma performanslarına
katkısının belirlenmesi hedeflenmiştir.

2. MALZEME VE METOT
Bu çalışmada, matris malzemesi olarak gaz atomize 7075 alüminyum alaşımı tozları (< 100 µm küresel)
kullanılmıştır. Külçe halinde ACA METAL/firmasından temin edilen AA7075 alüminyum alaşımı, Gazi
Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Malzeme ve Metalürji Mühendisliği bölümünde bulunan gaz atomizasyon
ünitesinde toz haline getirilmiştir. Alaşımlara Lityum ilavesi için LiAlH 4 (%97) kullanılmıştır. Gaz atomize
edilen 7075 alüminyum alaşımının kimyasal bileşimi, Tablo I’de verilmiştir.
Tablo I. AA7075 alüminyum alaşımının kimyasal bileşimi.
Element

Zn

Mg

Cu

Fe

Si

Ağırlık (%)

5,48

2,58

1,568

0,549

0,403

Zr

Cr

0,0305 0,0125

Mn

Al

0,014

Kalan

AA7075 alaşımına %1-3 LiAlH 4 (% ağ.) Li ilave edilerek, Turbula® Shaker Mixer (Model T2F Glenn Mills)
karıştırıcıda 67 dv/dak ile 45 dakika karıştırılmıştır. Hazırlanan alaşım tozlar, 600 MPa basınç altında soğuk
preslenerek, Ø12x7 mm silindirik parçalar üretilmiştir. Üretilen parçaların sinterleme işlemleri, 580 °C’de
atmosfer kontrollü (yüksek saflıkta argon gazı altında) ortamda gerçekleştirilmiştir. Sinterleme işleminde
numuneler 10 °C/dakika ısıtma hızı ile 580 °C’ye kadar ısıtılarak bu sıcaklıkta 1 saat bekletildikten sonra, fırın
ortamında oda sıcaklığına soğutulmuştur. Sinterlenen alaşımlar 510 °C’de 1 saat solüsyona alınarak hızlı
soğutulduktan sonra, 120 °C’de 24 saat yaşlandırılmıştır. Üretilen alaşımların yoğunluk ölçümleri PRECISA
XB200 marka (maksimum 220 g 0,01-1/10000 g hassasiyetli) yoğunluk ölçüm kitinde Arşimet prensibine göre
yapılmıştır. Yoğunluk ölçümleri yapılan alaşımların sertlik ölçümleri Shimadzu marka mikro sertlik ölçüm
cihazında (HMV 0,5) yapılmıştır. Her bir numuneden 10 noktadan sertlik ölçülerek ortalaması hesaplanmıştır.
Mikro yapı incelemeleri için standart metalografik işlemler ile hazırlanan numuneler 95 ml saf su, 2,5 ml
HNO 3 , 1,5 ml HCl, 1 ml HF (Keller's) dağlayıcı ile 15-20 saniye dağlanmıştır. Mikro yapı incelemelerinde
Zeiss-Ultra/Plus (FEG) model tarama elektron mikroskop (SEM) kullanılmıştır. Yapıda oluşan fazların
belirlenmesi amacıyla, X-ışını kırınımı (XRD) analizi yapılmıştır. XRD incelemelerinde Rigaku marka Ultima
IV Xray diffaractometer cihaz kullanılmıştır.
Aşınma testleri pin-on-disk tipi deney standında ASTM: G99-05 standardına göre yapılmıştır. Testlerde üç
farklı yük (15 N, 30 N ve 40 N) üç farklı kayma mesafesi (600-1200-1800 m) ve 1ms-1’lik kayma hızı
kullanılmıştır. Karşılık diski olarak AISI 4140 malzemeden yapılmış ve Ø230 mm çapında, 20 mm kalınlığında
ve 60-64 HRc sertliğinde çelik disk tercih edilmiştir. Her test öncesinde hem numune hem de disk yüzeyleri
aseton ile temizlenmiştir. Böylece testler öncesinde her numune için aynı yüzey kalitesi sağlanmıştır. Ayrıca
aşınma testleri yapılan numunelerin, aşınma yüzeyleri SEM ile incelenmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
3.1. Mikro Yapı İncelemeleri
Şekil 1’de AA7075 alaşımına farklı miktarlarda (%1, 2 ve 3) LiAlH 4 ilave edilen üretilen ve yaşlandırılan
alaşımların mikro yapı SEM görüntüleri verilmiştir. Yaşlandırılabilir Al-Li alaşımlarında, uygulanan
yaşlandırma işlemi ile yapıda oluşturulan ikinci faz parçacıklar, alaşımın dayanımına katkı sağlayan en önemli
etmendir. Şekil 1’de verilen SEM görüntülerinden de anlaşıldığı gibi, yaşlandırma ısıl işlemi ile yapıda Al 3 Li
fazı oluşmaktadır. Ayrıca Al-Li ikili faz diyagramına göre yapıda, AlLi intermetalikleri de meydana
gelmektedir. Alüminyum matris içerisinde oluşan bu fazlar genellikle tane sınırlarında ve/veya tane sınırlarına
yakın bölgelerde çekirdeklenmektedir. Yine Şekil 1’de verilen SEM görüntülerinde, AA7075 alaşımına ilave
edilen LiAlH 4 miktarındaki artışa bağlı olarak, miktarının ve boyutunun değiştiği de anlaşılabilmektedir.
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Şekil.1. 24 saat yaşlandırılan AA7075/Li alaşımının mikro yapı SEM görüntüleri; yaşlandırılan AA7075 (a), %1 Li (b), %2
Li (c) ve %3 Li (d)

Şekil 2’de 24 saat yaşlandırılan tüm alaşımların XRD sonuçları verilmektedir. Üretilen alaşımların yapısında
matris faz olarak Al, yaşlandırma sonucu üretilen Al 3 Li, AlLi, matrisin içerdiği Mg ve Zn elementleri nedeniyle
oluşan LiMgAl 2 ve MgZn 2 fazları bulunmaktadır.

Şekil 2. 24 saat yaşlandırılan alaşımların XRD sonuçları

Al-Li alaşımlarında, alaşımın içerdiği Li miktarı %1 ve daha fazla olduğunda alaşımın bileşimindeki yapısal
değişikliğin genel ardışık ifadesi;
Aşırı doymuş katı eriyik → ẟ’ (Al 3 Li) → ẟ (AlLi)’dır.
Solüsyona alma ve hızlı soğutma aşamalarından sonra aşırı doymuş yapıda, ilk aşamada GP bölgeleri
oluşmaktadır. GP bölgelerinin oluşumu kolay gözlenemezken, yapıda yarı kararlı Al 3 Li fazı hızlı şekilde,
uyumlu ve küresel şekilli olarak oluşmaktadır. Yaşlandırma işlemi devam ettiğinde ise oluşan Al 3 Li fazı kararlı
ve uyumsuz olarak tane sınırları ve/veya tane sınırlarına yakın bölgelerde AlLi fazına dönüşerek çökelmektedir.
Şekil 3’de alaşımların sertlik ve yoğunluk değişimleri verilmektedir.
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Şekil 3. Farklı miktarlarda Li ile alaşımlandırılan AA7075 alaşımlarının sertlik ve yoğunluk değişimleri

Toz metalürjisi ile üretilen Al-Li alaşımlarının sertlik ölçümleri (HMV 0,5) yapılmıştır. Şekil 3’te verilen sertlik
değerleri incelendiğinde, AA7075 alaşımına farklı oranlarda Li (%1, 2 ve 3) ilave edilen alaşımlarının
sertliklerinin, 74-129 HV arasında değiştiği görülmektedir. AA7075 (74,8 HV) alaşımına Li ilave edildiğinde
alaşımların sertliğin %1 Li için 83,3, %2 Li için 94,3 ve %3 Li için 128,2 olarak ölçülmüştür. Sertlik ölçümleri
sonucunda en yüksek sertlik değeri, %3 Li ilave edilen alaşımda elde edilmiştir. Sertlik sonuçlarında da
anlaşıldığı gibi alaşıma ilave edilen Li miktarı arttıkça, yaşlandırma etkisi ile yapıda oluşan kararlı ve uyumsuz
AlLi fazı miktarı da artmaktadır. Böylece oluşan bu fazlar sayesinde sertlik değerinde artış gözlenmektedir.
Yine Şekil 3’de verilen yoğunluk sonuçlarına göre, AA7075 alaşımına ilave edilen Li oranlarına bağlı olarak,
yoğunlukta değişimler olduğu görülebilmektedir. AA7075 alaşımına (%1, 2 ve 3) Li ilave edilerek üretilen
alaşımların yoğunluğundaki azalma, Li’un yoğunluğunun (0,534 gr/cm3) AA7075'den (2,74 gr/cm3) düşük
olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca ikinci bir neden olarak, alaşıma ilave edilen metalik hidrürler
köpükleştirici etkiye neden oldukları için, ilave edilen metalik hidrür miktarı arttıkça yapıda oluşan gözenekler
de artmakta ve buna bağlı olarak da yoğunluk azalmaktadır. Bu nedenle, alaşımların kimyasal bileşiminde Li
miktarı (% ağ.) arttıkça, alaşımın yoğunluğu da azalmaktadır.

3.2. Aşınma Testi Sonuçları
Bu çalışmada, toz metalürjisi yöntemiyle hazırlanan AA7075 alüminyum alaşımına Li ilave edilerek üretilen
alaşımların, aşınma davranışları incelenmiştir. Aşınma testleri 15 N, 30 N, 40 N yük altında 600, 1200, 1800 m
kayma mesafelerinde ve 1 ms-1 kayma hızında yapılmıştır. Şekil 4’te aşınma testleri sonucunda elde edilen
ağırlık kayıpları ve aşınma oranları verilmiştir.
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Şekil 4. 24 saat yaşlandırılan AA7075/Li alaşımının yükteki aşınma ağırlık kaybı ve aşınma oranları; 15 N (a), 30 N (b) ve
40 N (c)

Şekil 4’de verilen ağırlık kaybı sonuçları incelendiğinde, 15 N yük uygulanarak yapılan aşınma testlerinde en
yüksek ağırlık kaybının %3 LiH 4 ilave edilen alaşımda elde edildiği anlaşılmaktadır. Bu sonuç beklentilerin
dışında elde edilen bir sonuç olma niteliği taşımaktadır. Beklenen ise en düşük ağırlık kaybının bu alaşımda
olması gerektiğidir. Aynı yükte elde edilen aşınma oranına bakıldığında ise aynı alaşımın en düşük aşınma
oranına sahip olduğunu göstermektedir. Bu alaşımın ağırlık kaybının yüksek olmasının nedeninin, testin ilk
aşamasında numunede meydana gelen bir kırılmadan kaynaklandığı düşünülmektedir. Aşınma oranı sonucu,
bu düşünceyi desteklemektedir. 30 N ve 40 N yük uygulanarak yapılan aşınma testlerinde ise en düşük ağırlık
kaybının %3 LiH 4 ilave edilerek üretilen alaşımda elde edildiği anlaşılmaktadır. Bu sonuç daha önceden de
tahmin edilen bir sonuçtur. İlave edilen Li miktarı arttıkça, Li miktarına bağlı olarak yapıda oluşan kararlı ve
uyumsuz AlLi fazı miktarı da artmaktadır. Yapıda yaşlandırma etkisi ile artan AlLi fazı alaşımın aşınma
performansına pozitif katkı sağlamaktadır.

Şekil 5. 40 N yük altında 24 saat yaşlandırılan AA7075/Li alaşımlarının aşınma yüzeyi SEM görüntüleri; yaşlandırılan
AA7075 (a), %1 Li (b), %2 Li (c) ve %3 Li (d)

Şekil 5’de farklı miktarlarda Li içeren AA7075 alaşımlarının aşınma yüzeyi SEM görüntüleri verilmektedir.
Aşınma yüzeyi SEM görüntüleri incelendiğinde, test edilen numunelerin yüzeylerinde oluşan plastik
deformasyon net olarak görülebilmektedir. Ağır plastik deformasyonun nedeni, aşındırıcı disk-numune ara
yüzeylerinde meydana gelen sürtünmedir. Bu sürtünme nedeniyle hem numuneden hem de aşındırıcı disk
yüzeyinden kopan parçaların, numune yüzeyinde derin çiziklere sebep olduğu anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra,
numune yüzeylerinde (özellikle Şekil 5.d) oksidasyon eğiliminin olduğu da görülebilmektedir. Aşınma testleri
sırasında disk ve numune yüzeyleri arasındaki sürtünme etkisi ile sıcaklık da bir artış da meydana gelmektedir.
Meydana gelen sıcaklık artışı ile numune yüzeyinde oksidasyon meydana gelmektedir. Yüzeyde oluşan bu
oksidasyon, aynı zamanda katı yağlayıcı etkisine de neden olduğu için ağırlık kaybının azalmasına da katkı
sağlamaktadır.
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4. SONUÇLAR
Farklı miktarlarda Li ilave edilen AA7075 alaşımının mikro yapısal özellikleri ve aşınma davranışlarının
incelendiği bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir.
1.

Alüminyum matris içerisinde oluşan bu fazlar genellikle tane sınırlarında ve/veya tane sınırlarına
yakın bölgelerde çekirdeklenmektedir. SEM incelemelerinde, AA7075 alaşımına ilave edilen LiAlH 4
miktarındaki artışa bağlı olarak, oluşan fazların miktarı ve boyutu değişmektedir.

2.

Üretilen alaşımların yapısında matris faz olarak Al, yaşlandırma sonucu üretilen Al 3 Li, AlLi, matrisin
içerdiği Mg ve Zn elementleri nedeniyle oluşan LiMgAl 2 ve MgZn 2 fazlarının bulunduğu
belirlenmiştir.

3.

AA7075 alaşımına farklı oranlarda Li (%1, 2 ve 3) ilave edilen alaşımlarının sertliklerinin, 74-129
HV arasında değiştiği görülmektedir.

4.

15 N yük uygulanarak yapılan aşınma testlerinde en yüksek ağırlık kaybının %3 LiH 4 ilave edilen
alaşımda elde edildiği, 30 N ve 40 N yük uygulanarak yapılan aşınma testlerinde ise en düşük ağırlık
kaybının %3 LiH 4 ilave edilerek üretilen alaşımda elde edildiği anlaşılmaktadır.
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Abstract
In this study the effect of aging temperature on the microstructure, hardness and wear behaviours of
AA7075 alloy were investigated. The samples were solution treated at 485 °C for two hours and
quenched. Then, aging treatments were performed at five different aging temperatures (100 °C, 110 °C,
120 °C, 130 °C, 140 °C) for 24 hours. The microstructure investigation and hardness measurements of
aged samples were done. Wear tests were carried out in a pin-on disc type wear tester with 1.5 ms-1
sliding speed under three different load (15 N, 30 N, 50 N) at four sliding distance (500 m, 1000 m, 1500
m, 2000 m). As a result of the study, the highest hardness values were measured at 120 °C aged
samples. It was determined that, the hardness values were decreased by increasing aging temperature. As
a result of the wear tests, the lowest weight losses were determined at 120 °C aged samples for under all
loads. When the worn surfaces of aged at different temperature are examined, it was determined that
adhesive wear mechanism is active.
Keywords: AA7075 alloy, aging temperature, microstructure, hardness, wear.

AA7075 Alaşımının Yaşlandırma Sıcaklığının Aşınma Üzerine Etkisi
Bu çalışmada, farklı sıcaklıklarda yaşlandırılan AA7075 alaşımında, yaşlandırma sıcaklığının, alaşımların
mikro yapısında, sertliğinde ve aşınma davranışları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Yaşlandırılan alaşımların
mikro yapı incelemeleri (SEM) ve sertlik ölçümleri yapılmıştır. Aşınma testleri pin-on-disk tipi cihazında 1,5
ms-1 kayma hızı, üç farklı yük (15 N, 30 N ve 50 N) ve dört farklı (500 m, 1000 m, 1500 m ve 2000 m)
kayma mesafesi kullanılarak yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda, en yüksek sertlik değeri 120 °C’de
yaşlandırılan AA7075 alaşımında elde edilmiştir. Yaşlandırma sıcaklığı arttırıldığında alaşımların
sertliklerinin azaldığı belirlenmiştir. Aşınma testleri sonucunda tüm yükler için elde edilen ağırlık kaybı
sonuçlarında, en düşük ağırlık kaybının, 120 °C’de yaşlandırılan alaşımda olduğu görülmektedir. Farklı
sürelerde yaşlandırılan AA7075 alaşımlarının aşınma yüzeylerinden genel olarak, adhesiv aşınma
mekanizmasının aktif olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: AA7075 alaşımı, yaşlandırma sıcaklığı, mikro yapı, sertlik, aşınma.

1. GİRİŞ
Yüksek dayanımlı çökelti mukavemetlendirilmiş AA7075 (Al-Zn-Mg-Cu) alaşımları, yüksek spesifik
dayanımları, süneklik, tokluk ve yorulma dayanımları sebebiyle, uzay ve havacılık sektöründe oldukça yaygın
*
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olarak kullanılmaktadır [1-4]. Bu alaşımların dayanımlarının arttırılmasına katkı sağlayan ve en yaygın
kullanılan ısıl işlem yaşlandırma (T6) ısıl işlemidir. Yaşlandırma ısıl işlemi ile yapıda oluşturulan ikinci faz
parçacıkların dislokasyon hareketini zorlaştırması ve/veya engellemesi dayanımın artmasına katkı sağlayan
en önemli faktördür [5,6]. AA7075 alüminyum alaşımında T6 ısıl işlemi 120 °C’de 24 saat yaşlandırılması
ile gerçekleştirilmektedir [1]. Bu işlem sonucunda alaşımın korozyon hassasiyetinin artmasından dolayı, bu
tür alaşımların korozyon dirençlerinin artırılması için T73 ısıl işlemi geliştirilmiştir [7,8]. Böylece alaşımın
hem korozyon özellikleri hem de başta aşınma dayanımı olmak üzere mekanik özellikleri
iyileştirilebilmektedir. Aşınma, birbirlerine sürtünerek çalışan hareketli parçalarda sık görülen bir yüzey
hasarıdır. Meydana gelen bu yüzey hasarı nedeniyle kullanılan sistemde performans kayıplarına da sebebiyet
vermektedir. Malzemelerin aşınma davranışı, servis şartları ve çeşitli parametreler ile ilişkilidir. Bu
parametreler uygulanan yük, kayma hızı ve mesafesi veya çevresel faktörlerdir [9]. Bilindiği gibi,
malzemelerin aşınma dayanımı ile sertlik arasında bir ilişki vardır. 7075 alüminyum alaşımlarının sertliğinin
arttırılmasında tercih edilen en önemli yöntem, yaşlandırma ısıl işlemi ile yapıda ikinci faz parçacıklar
oluşturularak, alaşımın sertliğinin arttırılmasıdır. Bu alaşımların sertliğinin arttırılması için yapılan T6 ısıl
işleminde yaşlandırma parametreleri önemli rol oynamaktadır. Bu parametrelerden biriside yaşlandırma
sıcaklığıdır. Bu nedenle, bu çalışmada, AA7075 alüminyum alaşımlarına uygulanan yaşlandırma ısıl
işleminde yaşlandırma sıcaklığının alaşımların mikro yapısına ve aşınma davranışlarına etkisi deneysel olarak
incelenmiştir.

2. MALZEME VE METOT
Bu çalışmada, farklı sıcaklıklarda yaşlandırılan AA7075 alaşımlarında yaşlandırma sıcaklığının, alaşımların
mikro yapı, sertlik ve aşınma davranışı üzerine etkisi araştırılmıştır. Deneysel çalışmalarda kullanılan
AA7075 alaşımları, Alkor Döküm Alaşımları ve Makine San. Tic. Ltd. Şti. firmasından temin edilmiştir.
Tablo 1’de, deneysel çalışmalarda kullanılan AA7075 alaşımının kimyasal bileşimi verilmiştir.
Tablo I. AA7075 alüminyum alaşımının kimyasal bileşimi
Element

Zn

Mg

Cu

Fe

Cr

Si

Mn

Ti

Al

Ağırlık (%)

5,16

2,19

1,30

0,28

0,19

0,17

0,15

0,009

Kalan

Yaşlandırma ısıl işleminde (T6) ideal yaşlandırma sıcaklığının belirlenmesi amacıyla 485 °C’de 2 saat
solüsyona alınan alaşımlar oda sıcaklığına hızlı soğutulduktan sonra laboratuvar şartlarında 1 saat doğal
yaşlandırılmıştır. Yaşlandırma (T6) işlemleri beş farklı sıcaklıkta (100 °C, 110 °C, 120 °C, 130 °C ve 140 °C)
24 saat süre ile yapılarak, yaşlandırılan numuneler havada soğutulmuştur. Yaşlandırma ısıl işleminden sonra
numunelerin sertlik ve mikro yapı incelemeleri yapılmıştır. Yaşlandırılan numunelerin sertlik ölçümleri
AFFRI SYSTEM sertlik ölçüm cihazı ile ölçülmüştür (HMV 3). Alaşımların sertlikleri beş ölçümün
ortalaması alınarak belirlenmiştir. Metalografik incelemeler için, standart metalografik işlemler yapıldıktan
sonra, 2 ml HF, 3 ml HCI, 20 ml HNO3, 175 ml H2O solüsyonunda 10 saniye dağlanmıştır. Alaşımların SEM
mikro yapıları ve aşınma testleri sonrasında elde edilen aşınma yüzeyleri JEOL JSM-6060 tarama elektron
mikroskobu (SEM) ile incelenmiştir. Aşınma testleri, standart pin-on-disk tipi deney ünitesi kullanılarak,
ASTM: G99-05 standardına göre yapılmıştır. Aşınma testlerinde 15 N, 30 N ve 50 N yükler kullanılmıştır.
Aşınma mesafesi olarak dört farklı mesafe (500 m, 1000 m, 1500 m ve 2000 m) test edilmiştir. Kayma hızı
olarak da 1,5 ms-1’lik hız seçilmiştir. Aşınma testlerinde kullanılan aşındırma diski 56 HRc sertliğe sahip
Ç4140 malzemesidir. Aşınma deneylerine başlamadan önce her numune ve disk yüzeyi aseton ile
temizlenmiştir. Her numune farklı bir iz oluşturacak şekilde yerleştirilerek her test için aynı yüzey kalitesi
sağlanmıştır. Aşınma testlerinden sonra disk yeniden taşlanarak yeni test için hazır hale getirilmiştir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
485 °C’de 2 saat solüsyona alınan ve 1 saat doğal yaşlandırıldıktan sonra, beş farklı sıcaklıkta (100 °C, 110
°C, 120 °C, 130 °C ve 140 °C) 24 saat yaşlandırılan AA7075 alaşımlarının mikro yapı SEM görüntüleri,
Şekil 1’de verilmektedir. SEM görüntülerinde alaşımın klasik mikro yapısının ve mikro boşlukların olduğu
anlaşılmaktadır. Yaşlandırma işlemi ile yapıda oluşması beklenen ikinci faz parçacıkları (MgZn2) çok küçük
olduğu için, SEM görüntülerinde görülememektedir.
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Şekil. 1. 24 saat yaşlandırılan AA7075 alaşımının mikro yapı SEM görüntüleri; 100 °C (a), 110 °C (b), 120 °C (c), 130 °C
(d) ve 140 °C (e)

Şekil 2’de farklı sıcaklıklarda 24 saat yaşlandırılan AA7075 alaşımlarının sertlik değişimleri verilmektedir.
Sertlik sonuçları incelendiğinde, en yüksek sertlik değerinin 120 °C’de yaşlandırılan AA7075 alaşımında elde
edildiği görülebilmektedir. Yaşlandırma ile yapıda oluşturulan ikinci faz çökeltiler, dislokasyon hareketini
engelleyerek/zorlaştırarak alaşımın dayanımını arttırmaktadır. Yapılan birçok çalışmada, bu olay Orowan
mekanizması ile açıklanmaktadır [9]. 120 °C’ye kadar sertlikte bir artış ve 130 °C ve 140 °C’de yaşlandırılan
numunelerin sertliklerinde azalma görülmektedir. 100 °C’de yaşlandırılan numunenin sertliği 168 (HV3) 120
°C’de 208 (HV3) olarak ölçülmüştür. 130 °C’de 188 (HV3) ve 140 °C’de ise 185 (HV3) olarak ölçülmüştür.
Sertlik ölçüm sonuçları yaşlandırma ile yapıda oluşan MgZn 2 fazının sıcaklık arttıkça irileşerek alaşımın aşırı
yaşlanma periyoduna girdiğinin bir göstergesidir. Yaşlandırılan alaşımların sertliğinin 120 °C’ye kadar
artması ve 130 °C ve 140 °C’de yaşlandırılan alaşımların sertliklerinin azalması, yükseltilen yaşlandırma
sıcaklıklarının aşırı yaşlanmayı teşvik etmesinin bir sonucudur. 120 °C’de yaşlandırılan numunenin sertliği en
ideal değerde olduğu tespit edilmiştir.
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Şekil 2. Farklı sıcaklıklarda 24 saat yaşlandırılan AA7075 alaşımının sertlik değişimleri.

Şekil 3’de verilen grafiklerde, farklı sıcaklıklarda 24 saat yaşlandırılan AA7075 alaşımlarının farklı
yüklerdeki ağırlık kayıpları ve aşınma oranları verilmektedir. Aşınma testleri sonucunda elde edilen ağırlık
kaybı sonuçlarında, hem 15 N, hem 30 N hem de 50 N test edilen alaşımlarda en düşük ağırlık kaybı, 120
°C’de yaşlandırılan alaşımda olduğu görülmektedir. Aşınma oranları da ağırlık kaybı sonuçları ile
uyumludur. Şekil 2’de verilen sertlik sonuçları hem ağırlık kaybı sonuçlarını hem de aşınma oranı sonuçlarını
desteklemektedir.

Şekil. 3. Farklı sıcaklıklarda 24 saat yaşlandırılan AA7075 alaşımının farklı yüklerdeki aşınma ağırlık kayıpları ve aşınma
oranları; 15 N (a), 30 N (b) ve 50 N (c)

Şekil 4’de farklı sıcaklıklarda 24 saat yaşlandırılan AA7075 alaşımlarının farklı yüklerdeki hacimsel kayıpları
verilmektedir. AA7075 alaşımının 15 N yük altındaki test edilen alaşımların hacim kaybı incelendiğinde, en
düşük hacimsel kayıp 120 °C’de yaşlandırılan alaşımda elde edilmiştir. 30 N ve 50 N yük altında test edilen
alaşımlarda ise, en düşük hacimsel kayıpların 120 °C’de elde edildiği anlaşılmaktadır. Fakat 130 °C ve 140
°C’de yaşlandırılan alaşımlarda hacim kaybında bir artış olduğu gözlenmiştir. Bu sonuçlara göre, en iyi
aşınma performansı sergileyen alaşımın yaşlandırılma sıcaklığının 120 °C olduğu açıkça anlaşılmaktadır.

1046

The Effect of Aging Temperature on the Wear Behaviours of AA7075 Alloy İ. Şimşek1,*, M. Yıldırım2, D.
Özyürek2, T. Tunçay2

Şekil. 4. Farklı sıcaklıklarda 24 saat yaşlandırılan AA7075 alaşımının farklı yüklerdeki hacimsel kayıplar; 15 N (a), 30 N
(b) ve 50 N (c)

Şekil 5’de AA7075 alaşımının farklı sıcaklıklarda 24 saat yaşlandırılan AA7075 alaşımının farklı yüklerdeki
aşınma sürtünme katsayısı sonuçları verilmektedir. AA7075 alaşımı 15 N, 30 N ve 50 N yük altında yapılan
aşınma deneyinde 15 N altında 100 °C’de yaşlandırılan numunenin aşınma katsayısı 0,2248 ve 120 °C’de
yaşlandırılan numunenin 0,0464 olarak belirlenmiştir. Fakat yaşlandırılma sıcaklığı 130 °C ve 140 °C’de
yaşlandırılan numunelerin ise aşınma katsayılarında bir artış olduğu görülmektedir. Elde edilen aşınma
sürtünme katsayısı sonuçları ile Şekil 2’de verilen sertlik sonuçları birbirini destekler niteliktedir. Ayrıca
aşınma sürtünme katsayıları, alaşımlara uygulanan yük miktarı artıkça azalmaktadır.
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Şekil. 5. Farklı sıcaklıklarda 24 saat yaşlandırılan AA7075 alaşımının farklı yüklerdeki sürtünme katsayıları; 15 N (a), 30 N
(b) ve 50 N (c)

Şekil 6’da farklı sıcaklıklarda 24 saat yaşlandırılan AA7075 alaşımının aşınma yüzeyi SEM görüntüleri
verilmektedir.

Şekil. 6. Farklı sıcaklıklarda 24 saat yaşlandırılan AA7075 alaşımının aşınma yüzeyi SEM görüntüleri; 100 °C (a), 110 °C
(b), 120 °C (c), 130 °C (d) ve 140 °C (e)

Şekil 6’da verilen aşınma yüzeyi SEM görüntüleri incelendiğinde, sürtünme nedeniyle plastik deformasyona
uğrayan yüzey boyunca oluşan kayma yönü kolaylıkla görülebilmektedir. 120 °C’de yaşlandırılan numunenin
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aşınma yüzeyi görüntüsünde, kısmi dökülmelerin meydana geldiği görülebilmektedir. Ayrıca bölgesel plastik
deformasyon sonucunda, kayma yönüne paralel olarak numune yüzeylerinde sıvanmaların olduğu da
anlaşılmaktadır. Aşınma testi sırasında hem numune hem de aşındırıcı disk yüzeyinden kopması muhtemel
parçacıklar, koptukları yerden taşınımla ve uygulanan yük etkisi ile tekrar numune yüzeyine yapışmaktadır.
Farklı sürelerde yaşlandırılan AA7075 alaşımlarının aşınma yüzeylerinden genel olarak, adhesiv aşınma
mekanizmasının aktif olduğu anlaşılmaktadır.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılan AA7075 alaşımının farklı sıcaklıklarda
yaşlandırılarak, yaşlandırma sıcaklığının aşınma performansına etkileri incelenmiştir. Yapılan çalışmalardan
sonra elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
1.

2.

3.

Sertlik ölçümleri sonucunda en yüksek sertlik değeri 120 °C’de yaşlandırılan AA7075 alaşımında
elde edilmiştir. Yaşlandırma sıcaklığı arttırıldığında alaşımların sertliklerinin azaldığı
belirlenmiştir.
Aşınma testleri sonucunda elde edilen ağırlık kaybı sonuçlarında, hem 15 N, hem 30 N hem de 50
N test edilen alaşımlarda en düşük ağırlık kaybının, 120 °C’de yaşlandırılan alaşımda olduğu
görülmektedir.
Farklı sürelerde yaşlandırılan AA7075 alaşımlarının aşınma yüzeylerinden genel olarak, adhesiv
aşınma mekanizmasının aktif olduğu belirlenmiştir.
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Abstract
The need for industrial lightweight structural metallic materials is increasing day by day. With a density of 1.738 g/cm3,
magnesium is a remarkable material, but magnesium cannot exhibit sufficient mechanical strength for many applications in its pure
state. For this reason, the researchers concentrated on the production of magnesium metal matrix composite (MMC) materials
and they obtained composite materials with desired properties. However, the cost of reinforcing materials prevents MMCs to be
economical. In order to solve this problem, inexpensive reinforcement materials have been investigated and it has been found that
materials such as high amount of SiO2 containing waste glass, rice husks and fly ash were used in the production of composite
materials. During production, magnesium reacts with SiO2 in these materials to form Mg2Si and MgO phases and thus in-situ Mg2Si
and MgO reinforced MMC materials can be obtained.
In the present study, a brief review of unusual reinforcing materials was carried out and the usability of the pumice, which had not
been tried in MMC production before, was investigated as a reinforcing material. Firstly, pumice mine was grinded and
sorted by size with the help of standard sieves. XRF analysis was performed using pumice powder less than 45µm in size and the
contents of pumice and the contents of other unusual reinforcement materials were compared. DSC analysis was then carried out
to determine whether the magnesium and pumice react with each other. According to XRF results, chemical composition of
pumice was very similar to those of rice husk, fly ash, and waste glass. XRD analysis revealed that the pumice was amorphous.
The results of the DSC analysis showed that the pumice and magnesium react and the reaction was found to occur at a
temperature range of 575-590 °C. In addition, the density of the pumice was measured by helium pycnometer and found to be 2.4
gr/cm3.
Keywords: Unusual reinforcement materials, Magnesium matrix composites, MgO, Mg2Si, Pumice, SiO2.
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1.GİRİŞ
Dünyada kullanılan taşıt sayısının her geçen gün artması, dünya petrol rezervlerinin hızlı bir şekilde
tükenmesine yol açmaktadır. Petrol rezervlerinin hızla tükenmesi hem ekonomik kayıplara hem de
beraberinde getirdiği CO2 salınımı nedeniyle insan sağlığının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmaktadır.
Öte yandan yapılan araştırmalara göre bir otomobilin yakıt tüketiminin %60 oranında araç ağırlığına bağlı
olduğu ve araç ağırlığındaki %10’luk bir azalmanın yaklaşık olarak %5’lik bir yakıt tasarrufu sağladığı
bilinmektedir [1]. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı araştırmacılar yakıt tüketimini azaltmaya yönelik
çalışmalar içerisine girmişlerdir. Bu bağlamda araçların sürüş güvenliğinden ve performansından ödün
vermeden yakıt tüketimini ve taşıtların CO2 salınımını azaltmaya yönelik yeni motor teknolojileri ve daha iyi
aerodinamik tasarımlara ek olarak otomobil parçalarının yapımında daha hafif malzemeler kullanılması
üzerine yapılan çalışmalar her geçen gün giderek artmaktadır. Geleneksel malzemelerin otomotiv sektöründeki
bu hafif malzeme ihtiyacını karşılayamaması üzerine araştırmacılar alaşım ve kompozit malzemeler başta
olmak üzere yeni nesil malzeme arayışı içerisine girmişlerdir.
Bu çalışmada ucuza mal edilebilen alışılmadık takviye malzemeleri üzerine kısa bir değerlendirme yapılmış
ve daha önce metal matrisli kompozit (MMK) üretiminde denenmemiş olan pomzanın takviye malzemesi
olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu bağlamda yapılan literatür taramaları sonucu bünyesinde oldukça
fazla miktarda SiO2, Al2O3 içeren, doğada çokça bulunabilen ve oldukça ucuz olan cam kırıkları [2,3], pirinç
kabuğu [4-6], uçucu kül [7,8] gibi malzemelerin takviye malzemesi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu
malzemeler içerisinde bulunan SiO2 magnezyumla reaksiyona girmekte ve Mg2Si, MgO gibi fazlar
oluşturmaktadır. Mg2Si fazı aşağıda sıralanan özellikleri sayesinde kompozit malzemenin yoğunluğunu
artırmadan dayanımında bir artış meydana getirmektedir.


Yüksek ergime sıcaklığı (1085°C)



Yüksek sertlik (4.5×103 Nm-2)



Yüksek elastisite katsayısı (120 GPa)



Düşük yoğunluk (1.99×103 kg m-3)

2.ALIŞILMADIK TAKVİYE MALZEMELERİ
Son yıllarda yapılan çalışmalar incelendiğinde artık Mg matrisli kompozit üretimi için doğrudan seramik ya
da metalik malzeme takviyesi kullanımı yerine doğada atık halde bulunan cam kırıkları [2,3], pirinç kabuğu
[4-6], uçucu kül [7,8] gibi takviye elemanlarının kullanımı dikkat çekmektedir. Bu takviye malzemeleri
bünyelerinde yüksek oranlarda SiO2 Al2O3 içermekte ve doğada atık halde bulundukları için takviye
malzemesi maliyetini oldukça düşürmektedirler. Kimyasal kompozisyon açısından pomzaya benzerlik
gösteren pirinç kabuğu, uçucu kül, cam gibi malzemelerin takviye fazı olarak kullanıldığı bazı çalışmalar
aşağıda özetlenmiştir.
Tsuzuki ve ark. [2] yapmış oldukları bir çalışmalarında atık cam parçacıkları bünyesinde yaklaşık %70
oranında bulunan SiO2 ile saf Mg ve AZ31 alaşımını katı halde reaksiyona sokup argon koruyucu atmosferi
altında toz metalurjisi yöntemiyle Mg2Si/MgO/Mg metal matrisli kompozitini elde etmeye çalışmışlardır.
Yapmış oldukları çalışmanın temel amacı atık cam ile Mg’un reaksiyona girip girmediğini tespit etmek ve
üretilen yeni kompozitlerin mekanik özelliklerinin ve mikro yapısının nasıl değiştiğini gözlemlemektir.
Kullanılan atık cam, Mg (%99,9 saflıkta) ve AZ31 alaşım tozlarının boyutları sırasıyla 16-23, 112 ve 89µm
dur. Çeşitli oranlardaki karışımlar soğuk sıkıştırılıp daha sonra tekrarlanan plastik şekillendirme (repated
plastik working) (RPW) ile şekillendirilip üretilmişlerdir. Soğuk sıkıştırma işlemi 620 MPa basınç altında 5
saniye süre ile tek eksenli pres yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Soğuk sıkıştırma işleminden sonra elde edilen
numune hazırlanmış kalıp içerisinde üç adımdan oluşan RPW döngüsüne tabi tutulmuştur. 1 RPW döngüsü
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numunenin sıkıştırılması ardından ekstrüdize edilmesi ve daha sonra tekrar sıkıştırılması esasına dayanır.
0,167°C/sn ısıtma rampası ile yapılan DTA analizleri sonucu Mg ve atık cam arasında ekzotermik bir
reaksiyonun 600°C civarında gerçekleştiği tespit edilmiştir böylece atık cam ile Mg un arasında bir reaksiyon
meydana geldiği doğrulanmıştır. Üretilen numunelerin XRD sonuçları incelendiğinde Mg2Si ve MgO pikleri
gözlemlenmiş olup SiO2 pikine rastlanmamıştır. Bu durumda atık cam bünyesindeki SiO2’nin tamamen
reaksiyona girdiği söylenebilir. Vickers sertlik deneyleri 100gr, 5sn’de yapılmış ve 50 ayrı noktadan ölçünler
yapılıp ortalamaları alınmıştır. Ayrıca çekme testleri sonucu akma, çekme mukavemetleri ve süneklikleri
tespit edilmiştir. Kütlece %2 ve 4 atık cam takviyeli AZ31 matrisli kompozitlerin üretiminde gerçekleştirilen
RPW döngülerinin artmasıyla Vickers sertlik, akma ve çekme mukavemet değerlerinin de arttığı tespit edilmiş
ve bu durumun artan RPW döngülerinin tane boyutlarında meydana getirdiği düşüşten kaynaklanabileceği
belirtilmiştir. Hall Petch denkleminden de açıklanabileceği üzere tane boyutundaki azalış mukavemet
değerindeki artışlara neden olmaktadır. Yapılan bir diğer tespit ise RPW döngü sayısındaki artış ile reaksiyona
girme sıcaklıklarında bir azalma olduğudur. Bu durumun ve mukavemet değerlerindeki artışın RPW döngü
sayısı ile olan ilişkilerinin muhtemel sebepleri ı) tane boyutundaki azalmadan kaynaklanan yüzey alanının
artması ıı) Mg’u çevreleyen muhtemel oksit tabakasının artan RPW ile kırılması ve Mg’un reaksiyona
girmesi için daha elverişli duruma gelmiş olmasıdır. Mekanik değerleri kıyaslamak amacı ile 1 RPW
döngüsü sonucu geleneksel SiO2 takviyeli ve atık cam takviyeli numuneler üretilmiştir. 1 RPW sonucu elde
edilen numunelerin mukavemet değerleri kıyaslandığında geleneksel SiO2 ile üretilmiş numunelerin
mukavemet değerlerinin 10 MPa civarında daha yüksek olduğu ancak artan RPW ile atık cam takviyeli
numunenin mukavemet değerlerinin daha yüksek değerlere çıktığı tespit edilmiştir. Ayrıca 1 RPW ile üretilmiş
atık cam takviyeli kompozitin süneklik değerinin geleneksel SiO2 takviyeli olana göre %4 daha iyi olduğu
ancak bu durumun artan RPW ile azaldığı tespit edilmiştir.
Kondah ve ark. [3] 2003 yılında yapmış oldukları bir çalışmalarında yüksek miktarda SiO2 içeren cam
parçacıkları ile Mg’un reaksiyona girmesini sağlayıp in-sitü formda Mg2Si ve MgO oluşumunu sağlayarak
Mg2Si-MgO/Mg kompozitler üretmeyi hedeflemişlerdir. Kondah ve ekibi cam parçacıkları ve Mg‘un
4Mg+SiO2→Mg2Si+2MgO reaksiyon denklemine göre gerçekleşebileceğini öngörüp Mg ile cam parçaları
arasında reaksiyonun oluşup oluşmayacağını tespit etmek amacıyla Mg ve cam parçacıklarını 600MPa basınç
altında oda sıcaklığında presleyerek kompakt hale getirmiş ve daha sonra DSC analizlerini yapmışlardır.
Analiz sonuçlarına göre % 0 oranında SiO2 içeren numune hariç diğerlerinin hepsinde 457°C sıcaklığında bir
ekzotermik reaksiyon gerçekleştiği görülmektedir yazarlar bu ekzotermik reaksiyon sıcaklığında Mg alaşımı
ile SiO2’nin reaksiyona girdiğini belirtmişlerdir. Ayrıca 650°C sıcaklığında da bir endotermik reaksiyonun
meydana geldiği görülmekte ve bu durumun sebebinin Mg’un erimeye başlaması ve dolayısıyla faz
değiştirmesi olarak belirtilmiştir. Genellikle camı oluşturan kristalin halde olmayan SiO2 571°C cam geçiş
sıcaklığına sahip olduğu için camı oluşturan kristalin halde olmayan SiO2’nin 571°C sıcaklığında bir
endotermik reaksiyon göstermesi beklenir ancak DSC analiz sonucuna göre böyle bir endotermik reaksiyonun
meydana gelmediği görülmektedir. Bu durumu yazarlar, 457°C üzerindeki sıcaklıkta tüm SiO2 nin Mg alaşımı
ile reaksiyona girmiş olmasından kaynaklandığını belirtmişlerdir. Ayrıca bu durumu destekler nitelikte olan
XRD analiz sonuçları elde edilmiştir. Bu analizler incelendiğinde herhangi bir SiO2 pikinin görülmediği
buna karşılık SiO2’nin Mg alaşımı ile reaksiyonu neticesinde meydana gelen Mg2Si ve MgO piklerinin
meydana geldiği görülmüştür.
Umeda ve ark. [4] toz metalurjisi yöntemini kullanarak yapmış oldukları bir çalışmada takviye malzemesi
olarak pirinç kabuğundan elde ettikleri SiO2 ile Mg’u reaksiyona koyup in sitü olarak Mg2Si elde etmişlerdir.
Pirinç kabuğundan elde edilen silikanın boyutu, kristalinitesi ve poroz yapısının silika ile Mg’un reaksiyona
girmesi durumuna nasıl bir etki ettikleri ve elde edilen kompozitlerin Rockwel sertlikleri incelenmiştir.
Yapılan ICP (Inductively coupled plasma mass spectrometry) analizi sonucu pirinç kabuğu bünyesinde %99
civarında SiO2 tespit edilmiştir. Çalışmalarında öncelikle pirinç kabuğundan yüksek saflıkta SiO2 elde etmek
için pirinç kabuklarını %5 konsantrasyona sahip sitrik asit (C6H8O7) ortamında yüzdürme yöntemi ile 50°C’de
ayrıştırmışlardır. 15 dakikalık ayrıştırma işlemi sonrasında saf suda yıkanan pirinç kabukları daha sonra
800°C’de hava ortamında yakılmıştır. Bu işlemler sonucu %99 saflığa sahip amorf silika elde edilmiştir.
Bilyalı değirmen ile parçalanmaları sağlanmış ve elde edilen ürünün boyutları öğütme süresi ile kontrol
altında tutulmuştur. Partikül çapı 3.9μm, 6.8μm ve 39.2μm olan üç farklı boyuttaki silika kullanılmıştır.
Amorf haldeki pirinç kabukları 30dk boyunca 1150°C sıcaklıkta tavamla işlemine tabi tutulmuş ve kristalin
yapıda SiO2 elde edilmiştir. Ayrıca 17.5μm partikül çapına ve kristalin yapıya sahip ticari silika, pirinç
kabuğundan elde edilen silika ile üretilmiş kompozitler ile kıyaslama için kullanılmıştır. Matris malzemesi
olarak 144.9 μm çapına sahip Mg kullanılmıştır. Mg2Si fazını elde etmek amacıyla Mg ve SiO2 arasında
gerçekleşecek reaksiyon sıcaklığını belirlemek için koruyucu argon gazı ortamında DTA analizi yapılmıştır.
Mg2Si intermetaliğinin oluşup oluşmadığını tespit ermek amacıyla XRD analizleri yapılmıştır. Üretim
yöntemi olarak 30MPa basınç ile SPS (spark plasma sintering) kullanılmıştır. Pirinç kabuğundan elde edilen
farklı boyutlarda, kristalin ve amorf yapıdaki SiO2 içeren karışımların DTA analizleri sonuçlarına göre
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tüm karışımlarda bir ekzotermik ve bir de endotermik olmak üzere iki reaksiyon gerçekleşmiştir. Yapılan
XRD analizleri sonucu ekzotermik reaksiyonlarda Mg2Si ve MgO fazlarının oluştuğu tespit edilmiş ve 650°C
sıcaklığında meydana gelen endotermik reaksiyonun da Mg’un ergimesinden kaynaklandığı belirtilmiştir.
Amorf halde 3.9, 6.8 ve 39.8μm boyutlarında SiO2 içeren karışımların reaksiyona girme sıcaklığının partikül
boyutu küçüldükçe azaldığı tespit edilmiş ve bu durum partikül boyutu küçüldükçe SiO2 yüzey alanının
artması dolayısıyla magnezyumla olabilecek temas alanının artması ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca 3.9μm
boyutunda kristalin yapıya sahip SiO2 içeren karışımın DTA analizi incelendiğinde aynı boyutta ancak amorf
yapıda olan SiO2 içeren karışımın DTA analiz sonucuna göre daha düşük şiddette bir reaksiyon gerçekleştiği
ve bu reaksiyonun daha yüksek bir sıcaklıkta gerçekleştiği görülmektedir. Bu durum amorf halde olan
SiO2’nin magnezyumla olan reaksiyonunun kristalin yapıda olana göre daha verimli olduğunu kanıtlar
niteliktedir. Reaksiyona girme elverişliliği açısından yapılan bir diğer karşılaştırma ise geleneksel mineral
haldeki SiO2 kullanılarak yapılmış ve pirinç kabuğundan elde edilen SiO2’nin geleneksel SiO2’ye göre daha
elverişli olduğu saptanmıştır ve bu durumun muhtemel sebebinin pirinç kabuğundan elde edilen SiO2’nin
amorf ve poroz bir yapıya sahip olmasından kaynaklanabileceği olarak rapor edilmiştir. Üretim aşamasında
numuneler 30dk süre ile 400 ve 500°C sıcaklıklarında sinterlenmişlerdir. XRD analizleri sonucu 400°C
sıcaklığında sinterlenen numunelerde düşük piklerde Mg2Si gözlemlenirken MgO gözlemlenmemiştir ancak
500°C sıcaklığında sinterlenen numunelerde Mg2Si ve MgO’in her ikisi de daha yüksek şiddetli piklerle
gözlemlenmiş ve SiO2 pikine rastlanmamıştır. Bu durum DTA analizi ile tespit edilen sıcaklıkların üzerinde
bir sıcaklıkta sinterlenme durumunda tüm SiO2’nin Mg ile reaksiyona girdiğini göstermektedir. Ölçülen
Rockwel sertlik değerleri de bu duruma parelel bir şekilde 500°C sıcaklığında sinterlenen numunelerde daha
fazla Mg2Si ve MgO oluşmasından dolayı daha yüksek çıkmıştır.
Uçucu kül büyük oranda silika ve alüminadan meydana gelmiş, termik santrallerde pulvarize haldeki kömürün
yakılması sonucu meydana gelen ve baca gazları ile taşınarak filtrelerde toplanan bir maddedir. İçerisinde
fazlaca bulunan SiO2 dikkat çekmektedir buradan yola çıkan Huang ve ark. [7], 2011 yılında yapmış
oldukları bir çalışmada AZ91D ile uçucu külün reaksiyona girip Mg2Si ve MgO fazlarını oluşturduğunu
kanıtlamaya yönelik bir çalışma yapmışlardır. Döküm yoluyla ürettikleri numunelerin XRD, SEM ve EDS
analizleri sonucu matris içerisinde Mg2Si MgO ve Mg17Al12 fazlarının oluştuğunu tespit etmişlerdir. Huang
ve ark. [8] elde ettikleri bu sonuçlara göre çalışmalarını devam ettirmişler ve yapmış oldukları bir diğer
çalışmada %5 oranında uçucu külü ergitilmiş AZ91D Mg alaşımının içerisine ekleyip Mg ile uçucu külün
reaksiyona girmesini sağlayarak in-sitü formda oluşan Mg2Si ile takviyelendirilmiş Mg2Si/AZ91D
kompozitini döküm yoluyla üretmişlerdir. Yapılan bu çalışmada eriyik halde izotermal bir şekilde bekletilme
sıcaklıklarının ve süresinin üretilen kompozitin mikroyapısına ve mekanik özelliğine nasıl etki ettiği
incelenmiştir. Ayrıca 420°C’de ısıl işlem uygulanmış ve bu ısıl işlemin Mg2Si morfolojisi üzerindeki etkisi
incelenmiştir. Kompozit üretimi için 500gr civarında AZ91D alaşımı 680°C’de 85mm çapında 90 mm
yüksekliğindeki çelik potada ergitilmiştir. Daha sonra 610°C’ye soğutulan eriyik içerisine daha önce
200°C’de ön ısıtma işlemine tabi tutulmuş 25 gr civarında uçucu kül eklenip 850 rpm’de 3dk karıştırılmıştır.
Daha sonra 720-820 °C’ye hızlı bir şekilde ısıtılmış ve izotermal bir şekilde 15-50 dk aralığında çeşitli
sürelerde bekletilmişlerdir. Son olarak 20 mm çapında 90 mm yüksekliğinde kalıplara döküm yapılmıştır.
Döküm esnasında SF6 ve N2 gazlarından oluşmuş koruyucu atmosfer kullanılmıştır. XRD analizleri sonucu
kompozit numunelerde Mg2Si ve Mg17Al12 fazlarının oluştukları gözlemlenmiştir. Isıl işlem sonucu Mg2Si
morfolojisi incelenmiş ve Çin yazısı şeklinde olan Mg2Si fazlarının küresele doğru değiştikleri tespit edilmiştir.
Isıl işleme tabi tutulmamış numunelerin mikroyapı analizleri incelendiğinde Mg2Si fazının artan bekletme
sıcaklığı ile poligonal bir şekilden Çin harfi şeklini alma eğiliminde olduğu saptanmıştır. Oda sıcaklığında
yapılan testler sonucu üretilen kompozitin çekme mukavemeti değerinin 146 MPa olduğu tespit edilmiş ve
bu değerin AZ91D matris malzemesinden 23MPa daha yüksek olduğu ancak üretilen kompozitin süneklik
değerinin %1,6 olduğu ve bu değerin AZ91D alaşımının sünekliğinden %0.13 daha düşük olduğu rapor
edilmiştir. 150°C’de yapılan testlere göre üretilen kompozitin çekme mukavemeti değeri 119MPa olarak
ölçülmüştür. 150°C’de yapılan testlerin sonuçları çekme mukavemeti değerlerinde meydana gelen düşüşün
AZ91D ve üretilen kompozit için sırasıyla %23 ve %14 olduğu ve Mg2Si takviyeli kompozit malzemenin
yüksek sıcaklıklarda daha dayanıklı olduğunu ortaya koymuştur.

3.POMZA
Pomza volkanik faaliyetler sonucu oluşan ve temel yapısı SiO2 olan bir alüminyum silikattır. İsimlendirme
olarak daha çok pomza kullanılmakla birlikte ponza olarak da kimi kaynaklarda geçmektedir. Volkanik
hareketler sonucu oluşmuş bir kayaç türü olan pomza bünyesinde mikro ve makro ölçekte birçok gözenek
bulundurur. Bu gözenekler genel olarak birbirleri ile bağlantısızlardır. Gözeneklerin birbirinden izole bir
halde bulunması pomzanın geçirgenliğinin düşük olmasını sağlamaktadır bu durum pomzayı ısı ve ses yalıtımı
yönünden üstün kılmaktadır. Ayrıca boşluklu yapıya sahip olduğu için oldukça hafiftir. Pomzanın genel
kimyasal bileşimi yaklaşık olarak; %60-75 SiO2, %13-17 Al2O3, %1-3 Fe2O3, %1-2 CaO, %7-8 Na2O- K2O
ve eser miktarda TiO2 ve SO3’den oluşmaktadır. Mohs skalasına göre sertliği 5-6 civarında olan pomza
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kayacı içerdiği SiO2 ve Al2O3 sayesinde sırası ile aşındırıcı ve ısıya karşı yüksek dayanım özelliği
sergilemektedir. Kimyasal ve fiziksel etkilere dirençli olan bu maden 1343°C ergime noktasına sahip olup
760°C’nin altındaki sıcaklıklarda herhangi bir hacim değişikliği göstermezken sadece dış yüzeylerdeki liflerde
bir buruşma gözlemlenmektedir [9-11]. Ancak deneysel çalışma sıcaklığımızın da içerisinde bulunduğu
500-650°C sıcaklık aralığında pomzada herhangi bir yapısal bozunma veya parçalanma söz konusu değildir.

Şekil 1. Asidik ve bazik pomza.

Oluşum şekline göre asidik pomza ve bazik pomza olmak üzere ikiye ayrılan pomza madeninin en yaygın
karşılaşılan türü asidik pomzadır. Asidik pomza Şekil 1’den de görüleceği üzere kirli beyaz veya beyaz renge
sahip olup 0.5-1 gr/cm3 aralığında yoğunluğa ve Mohs skalasına göre 5-6 aralığında sertliğe sahiptir. Bazik
pomza ise 1-2 gr/cm3 yoğunluğa, 5-6 sertliğe (Mohs skalası) sahip olup kahverengi ya da siyah renktedir
Yapılan araştırmalar neticesinde pomza bünyesinde yaklaşık olarak %65-70 SiO2, %15-20 Al2O3 içerdiği ve
Mg ile reaksiyona girip Mg2Si, MgO takviyeli Mg matrisli kompozit oluşturması için büyük potansiyele sahip
olduğu tespit edilmiştir. Yapılan literatür incelemesi sonucu Mg’a pomza takviyesi ile yapılan bir çalışmaya
rastlanılmamış olup çalışmamız bu alanda ilk olma özelliği taşımaktadır.

4.DENEYSEL ÇALIŞMA
Sahadan alınan pomza madenleri ilk olarak görünür durumdaki yabancı maddelerden ayrıştırılmış olup daha
sonra ayrıştırılan pomza madenleri su içerisinde üç defa yüzdürme işlemine tabi tutularak ikincil ayrıştırma
işlemi gerçekleştirilmiştir. Suda yüzdürme: Pomza madenleri genişçe bir kaba doldurulan su içerisine atılıp
yaklaşık olarak 3 saat bekletildikten sonra yoğunluk farkından dolayı yüzeyde kalan pomzaların toplanması
işlemidir (Şekil 2.). Yüzdürme sonrası toplanan pomzaların yabancı maddelerden arındırılmış halde olması
için olabildiğince açık renkli olmalarına dikkat edilmiştir. İkincil ayrıştırma sonucu toplanan pomza
madenleri tek katmam olacak şekilde düz bir alana serilip 2 gün boyunca atmosfer ortamında kuruması
(gözeneklere sızan suyun arınması) beklenmiştir.
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Şekil 2. Pomza yüzdürme işlemi.

Atmosfer ortamında kurutulan pomza madeninin nemden tamamen arındırılması için 36 saat boyunca
120°C’deki etüv fırında kurutma işlemine tabi tutulmuştur. Nemden arındırılmış pomza madenlerinin toz
haline getirilebilmesi için öncelikle değirmende öğütülerek boyut küçültülmesi işlemi gerçekleştirilmiş daha
sonra havan makinesinde 20 dakika boyunca öğütülerek toz haline getirilmiştir. Toz boyutu kontrolü pomza
madeninin havanda bekletilme süresi ile kontrol altında tutulmuştur. Son olarak 45-63-125-250 μm elek
açıklığına sahip elek takımı ile 15 dk boyunca eleme cihazında titreşimi yardımıyla boyutlarına göre ayrıştırma
işlemi gerçekleştirilmiştir (Şekil 3.).

Şekil 3. Pomza madeninin öğütülüp boyutlarına göre ayrıştırılma basamakları.

Takviye malzemesi olarak kullanacağımız pomza madeninin içerdiği elementlerin tespiti için XRF analizi
yapılmıştır. XRF analiz öncesi hazırlıklar ve analiz aşamaları Şekil 4’te görülmektedir. Analiz için hazırlanan
10 gr pomza tozu 80 gr spektromelt (di-lithium tetraborat) (spektromeltin kullanım amacı partikül dağılımını
mümkün olduğunca homojen hale getirmek ve viskoziteyi düşürerek akışkanlığı arttırmaktır.) ile karıştırılıp
1000°C’nin üzerine çıkartılıp eriyik hale getirilmiştir. Elde edilen eriyik daha sonra kalıplara dökülerek 15
dakika boyunca soğumaya bırakılmıştır. Soğuyup disk haline gelen ürün XRF cihazında analiz işlemine tabi
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tutulmuştur. Ayrıca toz haline getirilmiş pomza tozu yoğunluk ölçme işlemleri helyum piknometresi
kullanılarak yapılmış olup elde edilen ortalama yoğunluk değerleri 2.40g/cm3 olarak ölçülmüştür. DSC analizi
pomza ve Mg arasında meydana gelebilecek reaksiyonların kaç derece sıcaklıkta meydana gelebileceğinin
tespiti için yapılmıştır. Bu amaçla Setaram Labsys Evo Gravimetric Analyzer cihazı kullanılmış olup
analizler 25-630°C aralığında 10°C/dk ısıtma hızı kullanılarak yapılmıştır. Yapılan analizde Al2O3 pota
kullanılmış olup koruyucu gaz olarak ta argon kullanılmıştır.

Şekil 4. XRF analizi için yapılan ön işlemler.

5. SONUÇ VE TARTIŞMA
Pomzanın içerik bakımından Mg2Si ve MgO oluşturmak üzere Mg ile reaksiyona girmesi için elverişli olup
olmadığının tespiti için yapılan XRF analiz sonucu Tablo 1’de sunulmuştur. Bölüm 2 de değindiğimiz pirinç
kabuğu, uçucu kül ve cam kırıkları yaklaşık %65-90 SiO2 ve %10-20 Al2O3 içermektedirler. Tablo 1
incelendiğinde pomza bünyesindeki SiO2 ve Al2O3’ün sırasıyla %74.43, %12.83 olduğu ve değindiğimiz
alışılmadık takviye malzemelerine içerik bakımından yakın özellikler sergilediği görülmektedir.
Tablo 1. Pomza tozunun XRF analiz sonuçları

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O

K2O

%74.43

%12.83

%1.83

%1.56

%0

%0

%4.37

%4.37

Şekil 5’te verilen pomza tozuna ait XRD analizi sonucu incelendiğinde pomza tozunun amorf yapıda olduğu
tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde pirinç kabuğuyla yapılan Mg2Si takviyeli Mg matrisli
kompozit malzeme üretimi çalışmasında (Umeda ve ark., 2009) amorf ve kristalin yapıdaki SiO2 ile Mg’un
reaksiyona girmesi kıyaslanmış ve amorf haldeki SiO2’nin reaksiyona girip Mg2Si oluşturma oranın daha
yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Pomza tozunun amorf yapıda olması reaksiyon sonucu Mg2Si ve MgO
fazlarının elde edilmesi açısından ayrıca bir artıdır.
Mg ve pomza arasında herhangi bir reaksiyon gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti ve gerçekleşmesi
durumunda hangi sıcaklıkta bu reaksiyonların meydana geldiğinin tayini yapılan DSC analiz sonucu Şekil
6’da yer almaktadır. Şekil 6 incelendiğinde 575-590°C sıcaklık aralığında bir ekzotermik (ısı veren)
reaksiyonun oluştuğu gözlemlenmekte dolayısıyla bu sıcaklıkta yeni bir fazın meydana geldiği sonucuna
varılabilmektedir. Konuyla ilgili literatür incelendiğinde pomza ile Mg arasında meydana gelebilecek
reaksiyonlar ile ilgili bir çalışmaya rastlanılmamış olup, pomza ile yakın sayılabilecek karakteristik özelliğe
sahip cam parçacıkları (Tsuzaki ve ark., 2006) ve pirinç kabuğu (Umeda ve ark., 2009) ile yapılan çalışmalar
incelendiğinde Mg ile cam parçacıkları arasında 600°C civarında, Mg ile pirinç kabuğu arasında ise 500-
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580°C aralığında bir ekzotermik reaksiyon gerçekleştiği görülmektedir. Bu durum yapmış olduğumuz analiz
sonucu ile örtüşmektedir.

Şekil 5. Pomza XRD analizi.

Şekil 6. Pomza / Magnezyum DSC analizi.

Bu çalışmada özetle aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
•

XRF analizi sonucu pomza madeni içeriğinin Mg2Si ve MgO üretimi için uygun olduğu tespit
edilmiş olup ayrıca yapılan XRD analizi ile pomzanın amorf bir yapıda olduğu belirlenmiştir.

•

DSC analizi ile Mg ile pomzanın maksimum 575-590°C de reaksiyona girdiği tespit edilmiştir.

•

Literatür taramalarına göre yaptığımız bu çalışma ilk olma özelliği taşımaktadır. İleride yapılacak
olan çalışmalarda toz metalürjisi, döküm ve mekanik alaşımlama gibi üretim yöntemleri ile pomza
takviyeli Mg matrisli kompozitlerin üretiminin mümkün olabileceği öngörülmektedir.
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•

Pomza madenine yakın içeriğe sahip madenlerin kompozit malzeme üretimi için uygun olduğu tespit
edilmiş olup bundan sonra yapılacak çalışmalarda içeriği pomzaya yakın malzemelerin
(genleştirilmiş perlit gibi) kullanılabileceği sonucuna varılmaktadır.

•

Pomza ve pomza benzeri malzemeler kullanılarak hibrit kompozit üretiminin mümkün olabileceği
düşünülmektedir.
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AA7075-T6 ve Cu ETP R240 Levhaların Sürtünme Karıştırma
Kaynak Yöntemi (SKK) ile Birleştirilmesinde Takım Dönme ve
İlerleme Hızının Mekanik Özelliklere Etkisi
A. Cakan1,*, M. Ugurlu1, E. Kaygusuz1

Abstract
Friction stir welding (FSW) method has represented better microstructure and mechanical properties
than conventional methods in welding nonferrous materials and alloys. Many studies have been
performed on joining aluminum alloys in cases of similar FSW joints. In this study FSW was used to join
sheets of AA 7075 aluminum alloy and commercially pure copper and the effects of process parameters
including rotational and welding speeds on the mechanical properties of the joints were investigated. The
experiments were performed with rotational speeds of 660 and 920 rpm each of them with welding speeds
of 18, 54 and 30 mm/ min. The best joint tensile shear properties were achieved at the rotational speed of
660 rpm and welding speed of 32 mm/min.
Keywords: Dissimilar welding, friction stir welding, mechanical properties.

1. GİRİŞ
Son yıllarda düşük maliyet ve daha iyi tasarım özellikleri nedeniyle farklı malzemelerin birleştirilmesine olan
talep giderek artmaktadır. Farklı malzemelerin; düşük yoğunluk, yüksek dayanım ve iyi korozyon direnci gibi
özellikleri birleştirilmektedir [1-3]. Alüminyum ve bakır yüksek elektrik iletkenliğine ve korozyon direncine
sahiptir. Bu malzemelerin birleştirilmesi başta uçak, otomobil, elektrik güç santralleri ve ısı değiştiricileri
olmak üzere geniş bir alanda kullanılmaktadır [1,4,5].
Farklı tür malzemelerin kaynaklı birleştirilmesi, malzemelerin mekanik, termal ve metalurjik özelliklerinin
önemli oranda farklı olması sebebiyle zordur [4,6]. Ergitme kaynak yöntemleri, yüksek ısı girişinin neden
olduğu ısı tesiri altında kalan bölgenin büyük olması, artık gerilmeler ve büyük çarpılmalar nedeniyle verimli
bir birleşme oluşmamaktadır. Al ve Cu malzeme ergitme kaynak yöntemleri ile birleştirilirse intermetalik
yapı oluşma eğilimi artmaktadır. Bu yapı sert ve kırılgandır [1,4,7]. Sürtünme kaynağı, ultrasonik kaynak,
soğuk haddeleme, sürtünme karıştırma kaynağı gibi katı hal kaynak yöntemleri düşük ısı girdisi ve kaynak
esnasında erime olmaması gibi nedenlerle Al-Cu malzemelerin birleştirilmesi için uygun yöntemlerdir
[1,4,8].
1991 yılında Kaynak Enstitüsü (The Welding Institute, TWI) tarafından geliştirilen sürtünme karıştırma
kaynağı, anlık ısı oluşumu, soğuma, akış ve deformasyon, yeniden kristalleşme ve mekanik birleşmenin
gerçekleştiği termodinamik süreçleri içeren bir prosestir. SKK, düşük distorsiyon, iyi mekanik özellikler, yok
denecek kadar az kaynak kusuru, konvansiyonel kaynak yöntemleri ile kaynak edilemeyen bazı metallerde
sağladığı üstün kaynak özellikleri ile ergitme olmaksızın metallerin kaynaklı birleştirilmesinde kullanılan
oldukça yeni bir yöntemdir [9-13]. Sürtünme karıştırma kaynak yönteminde ana malzemeden daha güçlü
tükenmeyen bir takım kullanılmaktadır. SKK işleminde dönen takımın pim kısmı, omuz baz malzeme
yüzeyine temas edene kadar dalmaktadır. Dönmekte olan takım ile iş parçası ara yüzeyinde sürtünme
nedeniyle ısı oluşmaktadır. Oluşan ısı bu bölgede sıcaklık artışına neden olmaktadır. Artan sıcaklık
malzemelerin yumuşamasına, takım etrafında akmasına imkan sağlamaktadır. Dönerek ilerleyen takım,
malzemelerin birleşmesini sağlamaktadır [14].
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Bu çalışmada, Al ve Cu levhalar 660, 920 dev./dk iki farklı dönme hızı ve 18, 32, 54 mm/dk üç farklı ilerleme
hız parametreleri kullanılarak kaynaklı birleştirilmiştir. Kullanılan farklı dönme ve ilerleme hızlarının
birleştirilen kaynaklı levhaların mekanik özellikleri üzerine etkisini belirlemek amacıyla numunelere
mikrosertlik ve çekme testi uygulanmış, metalografik özelliklerin belirlenmesinde optik mikroskop
kullanılmıştır.

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Kaynaklı birleştirme, 138x300x3mm ölçülerinde AA7075-T6 alüminyum alaşımı ve (TS-EN-1652) Cu ETP
R240 bakır levhalar üzerinde SKK yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. AA7075-T6 alüminyum ve (TSEN-1652) Cu ETP R240 bakır malzemelerin kimyasal özellikleri Tablo I. de verilmiştir.
Tablo I. AA7075-T6 Alüminyum alaşımının ve (TS-EN-1652) Cu ETP R240 bakırın kimyasal kompozisyonları
Kimyasal Bileşim (% ağırlık)
Malzeme
Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Cr

Ni

O

Zn

Ti

Zr

Al

Pb

AA7075T6

0.07

0.14

1.6

0.06

2.7

0.19

60
ppm

-

5.8

0.02

0.01

89.41

-

(TS-EN1652) Cu
ETP R240

-

-

99.900

-

-

-

-

0.040

-

-

-

-

0.005

Sıcak ve soğuk şekillendirme işlemlerinde yaygın kullanılan, yüksek aşınma direnci, tokluk, talaşlı işlemeye
yatkınlık, gibi üstün özeliklere sahip H13 sıcak iş takım çeliği kaynaklı birleştirme işleminde takım olarak
kullanılmıştır. Takım, pim, omuz ve bunları üzerinde taşıyan gövdeden oluşmaktadır. Pim, çapı 4-6 mm ve
boyu 2.7 mm olacak şekilde talaşlı imalat yöntemi kullanılarak konik olarak imal edilmiş ardından bu konik
yüzeye vida açılmıştır. Takımın gövde kısmı çap 6 mm’den itibaren yaklaşık olarak 1.3 mm derinlikte ve dış
çapa 3 mm uzaklıkta olacak bir konkavlık üretilerek omuz oluşturulmuştur. Deneysel çalışmaların
gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanmış olan ve üretimi gerçekleştirilen takım, Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil. 1. SKK işleminde kullanılan takım

Kaynaklı birleştirme, kuru ortamda, oda koşullarında, Şekil 2’de gösterilen düşey başlıklı 2.8 kW gücünde
FIRST LC20VGN üniversal freze tezgahı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Deneylerde iki farklı devir sayısı
(660, 920 dev/dk.) ve üç farklı ilerleme (kaynak) hızı (18, 32, 54 mm/dk.) kullanılmış ve Al tarafına doğru 1
mm öteleme (offset) uygulanmıştır.
Freze tezgahı belirlenen devir ve ilerleme parametrelerine ayarlanarak, saf bakır yığılma tarafında, AA7075T6 alaşımı süpürme tarafında olacak şekilde takımın dönüş yönü ayarlanmıştır. Gerekli ön hazırlık işlemleri
tamamlandıktan sonra dalma, bekleme, ilerleme ve geri çekilme aşamalarından oluşan SKK işlemine
başlanmıştır.
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İlk aşamada belirlenen devirde dönen takım ucunun freze tablasının dik yönde yavaş hareketi ile parçaya
nüfuziyeti sağlanmıştır. Tablanın yukarı yönlü hareketi, omuz parçalara temas edene kadar devam
ettirilmiştir. Pim kısmı parçaya daldırılmış dönmekte olan takımın omuzu ana metale teması sağlandıktan
sonra dalma miktarı ayarlanmış ve yaklaşık 4 dakika beklenmiştir. Belirlenen kaynak hızında kaynak hattı
boyunca takımın ilerlemesi başlatılmıştır. Farklı kaynak parametrelerinde üretilen kaynaklı birleştirmelerin
yüzey görünüşleri Şekil 3’te verilmiştir.

Şekil. 2. Düşey başlıklı üniversal freze tezgahında SKK işleminin yapılışı

İki farklı devir (660, 920 dev/dk) ve üç farklı ilerleme hızı (18, 32, 54 mm/dk.) kullanılarak elde edilen
kaynaklı parçaların mekanik özelliklerinin belirlenmesi amacı ile hazırlanan numunelere 1 ton yük kapasiteli
üniversal test cihazı (Shimadzu AGS-X) kullanılarak çekme testi uygulanmıştır. Çekme test numuneleri
ASTM E646 standartlarına uygun olacak şekilde tel erozyon yöntemi ile kaynaklı birleştirilmiş levhadan
kesilerek hazırlanmıştır (Şekil 4). Çekme testi oda koşullarında 1 mm/dk yükleme hız değerinde
gerçekleştirilmiştir.

Şekil. 3. Kaynaklı parçaların yüzey görüntüleri; a) 660 dev./dk, 18 mm/dk b) 660 dev./dk, 32 mm/dk c) 660 dev./dk, 54
mm/dk d) 920 dev./dk, 18 mm/dk e) 920 dev./dk, 32 mm/dk f) 920 dev./dk, 54 mm/dk

İki farklı devir (660, 920 dev/dk) ve üç farklı ilerleme hızı (18, 32, 54 mm/dk.) kullanılarak elde edilen
kaynaklı parçaların sertlik değerinin belirlenmesi amacı ile bakalite alınmış numunelere vickers mikrosertlik
testi uygulanmıştır. Zımparalama parlatma işlemi görmüş numunelere 100 g yük 15 saniye uygulanmış
meydana gelen iz üzerinden sertlik değerleri hesaplanmıştır.
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Şekil. 4. Kaynaklı plakalardan elde edilen çekme test numuneleri

İki farklı devir (660, 920 dev/dk) ve üç farklı ilerleme hızı (18, 32, 54 mm/dk.) kullanılarak elde edilen
kaynaklı parçaların metalografik analizlerini gerçekleştirmek amacıyla ZEISS Stereo Discovery.V8 optik
mikroskop kullanılmıştır. Metalografik analiz için bakalite alınmış numuneler, zımparalanıp, parlatıldıktan
sonra dağlanmıştır (Şekil 5). Dağlama, bakır tarafı Fe(NO 3 ) 3 + HCI+H 2 O çözeltisinde, alüminyum tarafı
HNO 3 +H 2 O çözeltisi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Şekil. 5. Mikroyapı incelemesi için hazırlanan numune

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
660 dev/dk. sabit dönme hızı kullanılarak sürtünme karıştırma kaynaklı birleştirilen Al-Cu numunenin Optik
mikroskop incelemesinde, kaynaklı birleştirilen bölgenin kaynak hattından başlayarak Al ana kütle içerisinde
granüler halde dağılmış halde Cu görülmüştür. Doğrusallığı bozulmuş ancak belirgin olan kaynak hattında,
porozitenin varlığı Şekil 6’da net olarak görülmektedir.

Şekil. 6. 660 dev/dk. dönme hızında SKK ile birleştirilen Al-Cu numunenin optik mikroskop görüntüsü

920 dev/dk. sabit dönme hızı kullanılarak sürtünme karıştırma kaynaklı birleştirilen Al-Cu numunenin kaynak
bölgesinin optik mikroskop görüntüsü Şekil 6’da verilmiştir. Yapılan incelemede, karıştırmanın etkisiyle
kaynak hattının nerdeyse kaybolduğu alüminyum bölgesinde bakır ve bakır bölgesinde de alüminyum
yapıların varlığı görülmüştür. Artan takım dönme hızının, kaynak bölgesinde daha fazla ısı üretmesinin buna
yol açtığı öngörülmektedir. Kaynak performansında düşüşe neden olan porozitenin kaynak bölgesinde varlığı
Şekil 7’de görülmektedir.
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Şekil. 7. 920 dev/dk. dönme hızında SKK ile birleştirilen Al-Cu numunenin optik mikroskop görüntüsü

660 dev/dk. sabit dönme hızı, 18, 32, 54 mm/dk. farklı kaynak hızları kullanılarak gerçekleştirilen kaynaklı
birleştirmelerin çekme test neticeleri Şekil 8’de, gerilme şekil değiştirme diyagramları Şekil 9’da verilmiştir.
Şekilden de görüleceği gibi 54 mm/dk. ilerleme hız parametresinin kullanıldığı kaynak işleminde, 144
MPa’lık çekme dayanımı ve % 1.5’lik uzama ile düşük kaynak performansı elde edilmiştir. En yüksek
dayanım performansı, 207 MPa çekme dayanım değeri ile 32 mm/dk. kaynak hızında kaynaklı birleştirilen
numunelerden elde edilmiştir.

Şekil. 8. 660 dev/dk. dönme hızı ile SKK işlemi uygulanan levhaların çekme test sonuçları

Şekil. 9. 660 dev/dk. sabit dönme hızı, farklı ilerleme hızlarında (18, 32, 54 mm/dk.) sürtünme karıştırma kaynaklı üretilen
Al-Cu levhalardan elde edilen gerilme-sekil değiştirme eğrilerinin karşılaştırılması

920 dev/dk. sabit dönme hızı, 18, 32, 54 mm/dk. farklı kaynak hızları kullanılarak gerçekleştirilen kaynaklı
birleştirmelerin çekme test sonuçları Şekil 10’da, gerilme-şekil değiştirme eğrilerinin karşılaştırılması ise
Şekil 11’de verilmiştir. Şekilden de görüleceği gibi 18 mm/dk.’lık en düşük kaynak hız parametresi
kullanılarak kaynaklı birleştirilen numunelerden 191 MPa çekme dayanım değeri ve % 1.92’lik uzama değeri
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ile en yüksek kaynak performansı elde edilmiştir (Tablo II). 32 mm/dk. ve 54 mm/dk. ilerleme hız
parametrelerinin kullanıldığı kaynak işlemlerinden elde edilen numuneler, sırasıyla 141 MPa, 118 MPa gibi
birbirlerine yakın çekme dayanım değerleri ve %1.4 lük uzama değerleri göstermişlerdir.

Şekil. 10. 920 dev/dk. dönme devri ile SKK işlemi uygulanan levhaların çekme test sonuçları

Şekil. 11. 920 dev/dk. sabit dönme hızı, farklı ilerleme hızlarında (18, 32, 54 mm/dk.) sürtünme karıştırma kaynaklı
üretilen Al-Cu levhalardan elde edilen gerilme-sekil değiştirme eğrilerinin karşılaştırılması

Tablo II. Esas malzemelerin ve kaynaklı Al-Cu numunelerin çekme test sonuçları

Numune

%0.2 Kalıcı
Şekil
Değişimi,
(MPa)

Çekme
Mukavemeti,
(MPa)

Uzama,
%

Dayanım
Performansı
(Bakıra
göre) %

Süneklik
Performansı
(Bakıra
göre) %

Dayanım
Performansı
(AA7075T6’ya göre)
%

Süneklik
Performansı
(AA7075T6’ya göre)
%

AA7075-T6

541

602

12

-

-

-

-

Cu-ETP

206,62

238,92

18,5

-

-

-

-

(660dev/dk.
18 mm/dk.)

147,35

195,95

2,206

82,01

11,92

32,55

18,34

(660dev/dk.
32 mm/dk.)

21,19

206,92

2,48

86,61

13,39

34,37

20,65

(660dev/dk.
54 mm/dk.)

114,94

143,99

1,50

60,27

8,11

23,92

12,50
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(920dev/dk.
18mm/dk.)

109,65

191,00

1,92

79,94

10,37

31,73

15,98

(920dev/dk.
32 mm/dk.)

43,78

141,25

1,37

59,12

7,42

23,46

11,45

(920dev/dk.
54 mm/dk.)

87,11

118,02

1,43

49,4

7,70

19,60

11,88

Şekil 12’de 660 dev/dk. dönme hızı ve 32 mm/dk ilerleme hızı kullanılarak birleştirilmiş Al-Cu kaynaklı
parçanın kaynak merkezi ve merkezden uzaklaştıkça elde edilen mikrosertlik değerlerinin karşılaştırılması yer
almaktadır. En yüksek sertlik değeri 150,3 HV karışma bölgesinde elde edilmiştir. Karıştırma kuvvetinin
etkisi ile oluşan ince tane yapısı ve bileşik yapılar sertlikte artışa neden olmuştur. Zhang ve çalışma
arkadaşlarının gerçekleştirdiği çalışmada da benzer sonuçlar elde edilmiş olup bu durumu yüksek dislokasyon
yoğunluğu ve tane küçülmesiyle açıklamışlardır [15]. Ayrıca Al tarafında elde edilen sertlik değeri Cu
tarafına göre daha yüksektir. Bu, Mehta ve arkadaşlarının elde ettiği sonuç ile benzer olup, Cu tarafının
sertlikten daha az etkilendiğini bu durumun sebebini malzeme akışının, ısının üretilmesinin ve yayılmasının
farklı olması ile açıklamışlardır [16].

Şekil. 12. 660 dev/dk. sabit dönme hızı, 32 mm/dk. ilerleme hızında sürtünme karıştırma kaynaklı üretilen Al-

Cu levhalardan elde edilen sertlik değerleri

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada; sürtünme karıştırma kaynak yöntemi ile 660, 920 dev/dk. takım dönme hızları ve 18, 32 ve 54 mm/dk. ilerleme
hızlarından oluşan kaynak parametreleri kullanılarak alüminyum alaşımı levha, saf bakır levhaya alın kaynaklı birleştirilmiştir.
Kaynak bölgesinin metalografik analizleri optik mikroskop kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Mekanik özelliklerin belirlenmesi için
çekme ve mikro sertlik testleri gerçekleştirilmiştir.
Yapılan araştırma ve incelemelerde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
Farklı kaynak parametreleri kullanılarak SKK ile birleştirilen Al-Cu levhaların kaynak bölgesinde boşluk oluşumu görülmüştür.
SKK yönteminin kullanıldığı deneysel çalışmaların tamamında, kaynak süresince, dalıcı uç (pim) ve omuz kısmında olmak üzere
takım üzerine sıvanmış, kaynaklı birleştirilen malzeme kalıntısı tespit edilmiştir.
Kaynaklı birleştirme işleminde en iyi kaynak performansına (% 2.5 uzama, 207 MPa Çekme mukavemeti) ve en yüksek dayanım
performansı değerine (%86.61), 660 dev/dk. takım dönme hızı ve 32 mm/dk. kaynak hız parametrelerinde ulaşılmıştır.
660 ve 920 dev/dk. farklı dönme hızları ve 18, 32 ve 54 mm/dk. 3 farklı kaynak hızlarında yapılan kaynaklı birleştirmelerde düşük
kaynak hızlarında daha yüksek kaynak performansı elde edilmiştir.
Optik mikroskop görüntüleri; kaynak bölgesinde Al ve Cu malzemelerin beklenen özellikte birleşmeyi sağlayacak şekilde karışmış
olduğunu göstermiştir. Ancak, kaynaklı birleştirilen tüm numunelerin karışma bölgesinde az ya da çok porozitenin varlığı kaynak
performansını olumsuz etkilemiştir.
Kaynaklı numunelerin kaynak bölgesinde alüminyum ana kütle içerisinde irili ufaklı dağılmış halde bakırın varlığı tespit edilmiştir. Bu
şekilde oluşan yapı kaynak performansında artış sağlamıştır.
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Daha yüksek kaynak hızlarında gerçekleştirilen kaynaklı birleştirmenin karıştırma bölgesinde yeterli akışkanlığa ulaşamayan
bakırın takım arka kısmındaki boşluğun doldurulmasında yetersiz kaldığı görülmüştür.
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Abstract
This study aims to examine the effect of EN (2-Ethylhexyl Nitrate) addition at various proportions to E20 diesel-ethanol
blend in terms of engine performance and exhaust emissions parameters. For this purpose, a four-cylinder, water-cooled
diesel engine was firstly run with diesel fuel and with E20 prepared by mixing 20% of ethanol and 80% of diesel fuel. Then
blends created by adding 2%, 4% and 6% of EN to ethanol and diesel fuel were used for tests carried out for five different
engine speeds under full load condition. These blends were shown as briefly E20EN2 (20% ethanol, 2% EN and 78%
diesel), E20EN4 (20% ethanol, 4% EN and 76% diesel) and E20EN6 (20% ethanol, 6% EN and 74% diesel). It has been
ensued that maximum brake torque, maximum brake power and minimum brake specific fuel consumption on the average
of all engine speeds have obtained with 2% EN compared with other addition rates. It has been also concluded that NOx,
CO emissions have decreased with EN addition to fuel.
Keywords: 2-Ethylhexyl nitrate, ethanol, cetane improver, diesel engine

1. INTRODUCTION
Ethanol is a renewable, bio-based, oxygenated, alternative diesel fuel substitute and many researches have
focused on using ethanol either alone or by blending with diesel at different ratios in diesel engines for many
years [1-4]. These researches have indicated that some drawbacks like weak lubrication property, low cetane
number and calorific value, phase separation etc. limit direct use of ethanol in diesel engine as fuel [5],[6]. On
the other hand, although addition of ethanol to diesel improves some fuel properties such as density,
viscosity, flash point and boiling point, it affects some negatively [5]. One of these is decreasing of cetane
number that makes combustion extremely unstable and ignition delay longer which means it requires more
time to complete combustion [7].
Cetane number, a measure of fuel ability to self-ignition, is one of the most important feature to determine the
ignition quality of fuel. Aforesaid ignition quality means shorter ignition delay and it can be associated with
faster startup in cold weather, reduced NOx emission and smoother engine operation [8]. Even if there are
different ways to increase the cetane number; e.g. hydrotreating which is an application that limits the
aromatic content of the fuel, adding cetane improvers to diesel fuel is more preferred way by virtue of being
cost-effective [7],[9].
Cetane improvers can be classified as peroxides, nitrites, nitrates, nitroso-carbamates, tetra-azoles, and
thioaldehydes [10]. The most commonly used one is 2-ethylhexyl nitrate (commonly used as abbreviations of
EHN, 2EHN or EN), which improves combustion characteristics and lowers burning point by shortening
ignition delay [11]. Some researches related with EN are summarized below.
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Imdadul et al. [5] have made an assesment by adding 1000, 2000 ppm of EN to diesel-biodiesel-pentanol
blends to investigate thermal stability of blends and diesel engine performance. It reveals that EN addition has
increased the cetane number while the other properties have not impressed by this addition. It has also been
stated that EN addition has caused the decrease in the brake specific fuel consumption, nitric oxides (NO),
smoke emission and the increase in CO and HC emissions and thermal stability of blends. Zhang et al. [11]
have studied the effect of adding 2% EN to D40 (40% DMF by volume) in a diesel engine. Based on their
results, EN addition to D40 has solved trade off problem between combustion noise and soot emission for
low cetane number oxygenated fuels. The effect of EN addition on other emissions is summarized in the
study as follows. While EN addition increases NOx emission slightly, it greatly decreases THC emission with
high EGR rate. Besides, it does not cause much change on CO emission. Venkateswarlu et al. [12] have
performed an experimental study using a diesel engine fueled with B20, B30, B40 diesel-biodiesel blends
using EGR. They have investigated the effect of adding 0.5%, 1% EN to test fuels in terms of performance,
combustion and emissions. It has been concluded that NOx, CO and HC emissions decrease with increase in
EN content in the blend. Sun et al. [13] have conducted a study on how EN addition affects the performance
and combustion characteristics of the diesel engine under the full load condition. It has been deduced from
the study that ignition delay and combustion duration have shortened, effective thermal efficiency of diesel
engine has increased and cylinder pressure has decreased with EN addition. Ickes et al. [14] have investigated
the effect of a direct injection, diesel engine LTC operating mode fueled with diesel fuel doped with EN. It
has been detected that adding EN to the fuel increases NOx emission for premixed LTC in consequence of
study. Hess et al. [15] have studied the effect of adding 1000 ppm of several cetane improvers, one of which
is EN, to B20 biodiesel-diesel blend. As a result of study, it has been concluded that EN addition reduces
NOx emission by about 4.5% by increasing the cetane number. İleri and Koçar [16] have investigated the
effect of adding different antioxidants, including the EN, to B20 biodiesel-diesel blend. It has been emerged
that EN is the best for reducing the NOx emission (4.63%). Li et al. [17] have examined the effect of 2ethylhexyl nitrate as well as cyclohexyl nitrate and 2-methoxyethyl ether by adding each with the ratio of
0.3% to the B90M10 methanol/biodiesel blend. They have asserted that each of the cetane improvers have
caused an increase in HC and CO concentrations while decrease in NOx concentration and smoke.
In this study, the effect of EN addition in different ratios to ethanol-diesel blends on diesel engine
performance and exhaust emissions has been investigated. The brake torque, brake power and brake specific
fuel consumption as performance parameters and CO, CO 2 and NOx as exhaust emissions have been
analyzed for different engine speeds by operating the diesel engine fueled with test fuels. The results were
compared with E20 and the reference diesel fuel to gain insight about behaviour of EN addition.

2. MATERIAL AND METHODS
The experiments were conducted on a four-cylinder, water-cooled diesel engine with the brand of Basak
Engine. The key specifications of engine are given in Table 1.
Table I. Engine specifications

The number-type of cylinders

4 cylinders – inline

Cylinder volume, lt

2.8

The engine speed range, rpm

750-2100

Max. torque, Nm @ engine speed

225 @ 1100

Max. Power, kW @ engine speed

45 @ 1700

Cooling system

Water-cooled

The effect of EN addition to diesel-ethanol blends was investigated in case the engine operated at five
different engine speeds (800, 1100, 1400, 1700, 2000 rpm) under full load conditions. For each test condition,
data were collected three times to get more accurate results after the engine became stable and the average
values are noted for each parameter of engine performance and exhaust emission.
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The diesel fuel required to prepare the blends is procured from a gas station and ethanol supplied from Sugar
Factory in Konya was added to diesel fuel to form E20 reference fuel. Then test fuels shown as briefly
E20EN2, E20EN4, E20EN6 were prepared by blending EN, diesel and ethanol to realize the real purpose of
the study. The fuel properties of diesel, ethanol, E20, E20EN2, E20EN4, E20EN6 are presented below in
Table 2 respectively.
Table II. Fuel properties

Diesel

Ethanol

E20

E20EN2

E20EN4

E20EN6

Density at 20° C (g/cm3)

834.5

816

831

833.9

835.6

838.3

Kinematic viscosity at 40° C (mm2/s)

2.794

1.37

2.509

2.489

2.469

2.449

Lower heating value (MJ/kg)

43.14

27.16

39.94

39.74

39.55

39.35

Cetane number

55.2

-

46.8

49.6

52.4

55.2

3. RESULT AND DISCUSSION
The results of the study were examined under three headings: fuel properties, engine performance and
exhaust emissions.

3.1. Fuel Properties
In this section, it has been investigated how the EN addition affects properties of test fuels. As mentioned
before, the addition of EN has great importance on increasing cetane number of the fuel. This increase with
EN addition can be explained as follows: the deterioration of nitrate molecules in EN to free radicals during
combustion causes higher decomposition of the fuel [5]. By the addition of EN, cetane number has increased
by about 6%, 12%, and 17.9% for E20EN2, E20EN4 and E20EN6 respectively compared to the E20. From
this point of view, it can be said that there is a linear relationship in ascending direction between EN and
cetane number. As it can be confirmed from the Table II, the density of E20EN2, E20EN4, E20EN6 was
833.9, 835.6 and 838.3 g/cm3, which are 0.349%, 0.554%, 0.878% higher than E20. While EN addition
increases cetane number and density, it caused a slight decrease in kinematic viscosity and lower heating
value of blends. It has been observed a decrease by 0.797%, 1.594% and 2.391% in kinematic viscosity and
by 0.5%, 0.98% and 1.48% in lower heating value for E20EN2, E20EN4 and E20EN6 respectively compared
to E20.

3.2. Engine Performance

Brake Torque (Nm)
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170.00
150.00
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1700

Engine Speed (rpm)
Diesel
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E20EN2
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Fig. 1. Variation of brake torque with engine speed

Brake torque, brake power and brake specific fuel consumption of a diesel engine running at 800, 1100, 1400,
1700, 2000 rpm under full load condition have been examined with the purpose of evaluating engine
performance. Fig.1 show the brake torque characteristics at different engine speeds of diesel engine for diesel,
E20 reference fuels and cetane improved ethanol-diesel blends. The brake torque tends to increase between
800 and 1100 rpm. After reaching the maximum at 1100 rpm, the brake torque decreases as the engine speed
increases. It has the output value of 185, 162, 176.6, 176.1 and 175.3 Nm for diesel, E20, E20EN2, E20EN4,
E20EN6 at the maximum point, respectively.
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Fig. 2. Variation of brake power with engine speed

Brake Specific Fuel Consumption
(g/kWh)

The variation of brake power with engine speed for each fuel is shown in Fig. 2. It is observed that brake
power increases from 800 rpm to 1700 rpm, henceforth it decreases from 1700 rpm to 2000 rpm for diesel,
E20 and E20EN2. 1700 rpm is the critical point for the brake power curve with the values of 27.7, 25.4, 25.0,
21.7 and 18.2 kW for diesel, E20, E20EN2, E20EN4, E20EN6 respectively. Diesel fuel has the highest brake
power values for all engine speeds and a slight reduction in brake power occurs with ethanol addition. Even if
it rises a little with the addition of EN, it can not reach the value of diesel in the same conditions. Although
EN addition to fuel improves combustion by increasing the cetane number, it also leads to reduction of brake
power. The reason for reducing engine power is lower calorific values of test fuels than diesel. As a result,
maximum average brake power values by engine speed are obtained as 22.0, 18.1, 18.8,18.4, 17.1 for diesel,
E20, E20EN2, E20EN4, E20EN6.
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Fig. 3. Variation of brake specific fuel consumption (bsfc) with engine speed

Brake specific fuel consumption (bsfc) vs. engine speed is given in Fig 3. It can be seen that there is an
inverse correlation between bsfc and engine speed up to a certain rpm, the point where brake power is
approximately maximum, and then it increases until the maximum speed the diesel engine can run. The
lowest bsfc is achieved when the engine is operated with diesel fuel as expected and the presence of ethanol
in the fuel increases bsfc. Namely, the amount of fuel required to generate the same work is less for the
engine fueled with diesel. When ethanol is incorporated, as the EN content in the fuel increases, bsfc
increases for all engine speeds except 800 rpm so it can be said that optimum rate of EN is 2% in terms of
bsfc. Engine speed-average bsfc values have been obtained as 109.9, 225.2, 140.6, 185.8 and 187.3 g/kWh for
diesel, E20, E20EN2, E20EN4 and E20EN6 respectively.

3.3. Exhaust Emissions
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Fig. 4. Variation of CO emission with engine speed

The variation of CO emission with engine speed for all test fuels is given in Fig. 4. CO emissions have shown
a downward trend as engine speed generally increases for all fuel. Low density and viscosity contributes to
the reduction of CO emissions by helping the fuel to be sprayed easily on the cylinder [5]. Increasing effect of
density does not allow a complete reduction in CO emissions as the EN rate increases. The average CO
emissions are 1446.8, 1882.0, 1693.2, 600.2 and 1270.0 ppm for diesel, E20, E20EN2, E20EN4 and E20EN6
respectively. As it is seen, E20EN4 is the fuel that causes minimum CO emission among all fuels at all engine
speeds except 1400 rpm.
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Fig. 5. Variation of CO 2 emission with engine speed
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Conversion reactions from CO to CO 2 occur when the required temperatures and sufficient oxygen are
provided to affect the reactions. Therefore, there is an inverse trend between CO and CO 2 emissions. The
variation of CO 2 emissions depending on engine speed is given in Fig.5. Diesel has the highest value for CO 2
emission for all engine speed and minimum value of it has been obtained for E20EN6 at all engine speed
except 800 rpm. Therefore, it can be said that the optimum ratio of EN is 6% for less CO 2 emission. When it
is assessed in terms of engine speed, CO 2 emission has the maximum value at 1100 rpm generally, where
brake torque has the highest value.
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Fig. 6. Variation of NOx emission with engine speed

The most important factors in the formation of NOx emissions are high maximum temperatures in the
cylinder during combustion and presence of O 2 required to form NOx. As it is seen in Fig. 6 showing the
variation of NOx emission versus engine speed for all test fuels, NOx emission reduces while engine speed
increases. When the test fuels are compared, it is determined that diesel fuel has led to release 882 ppm of
engine speed-average NOx emission. Oxygen content of ethanol, reduces the temperature at the end of the
combustion and exhaust gas temperatures, has caused reduction in NOx emission [18-20]. The average
decreases in NOx emission compared to diesel fuel are approximately 1.3%, 1.9%, 2.6%, 30.6%. for E20,
E20EN2, E20EN4 and E20EN6 respectively. It can be concluded from these data that EN concentration has a
positive effect on reducing engine speed-average NOx emission. This result can be verified by [21] that
cetane improvers are for the benefit of engine because they reduce NOx emission with their features such as
short ignition delay time, lower peak heat release rate and in-cylinder temperature.

4. CONCLUSIONS
The study was performed to examine the behavior of diesel engine fueled with ethanol-diesel blends doped
with EN. For this purpose, performance and emission characteristics of ethanol-diesel blends with and
without the presence of EN as cetane improver are evaluated in a diesel engine operating at different engine
speeds under full load conditions. The variation of brake torque, brake power, brake specific fuel
consumption and CO, CO 2 , NOx emissions have been examined and all the results have been compared with
each other.
The following conclusions can be drawn:
•

It has emerged that there is a linear relationship in ascending direction between EN and cetane
number. A certain increase in the EN content also leads to an increase in the cetane number evenly.

•

While EN addition increases cetane number and density, it caused a slight decrease in kinematic
viscosity and lower heating value of blends.

•

Diesel fuel has the maximum value of average brake torque, brake power, NOx and CO 2 emissions
compared with others.

•

The lowest bsfc is achieved when the engine is operated with diesel fuel and the presence of ethanol
in the fuel causes to increase in bsfc.

•

When the averages of bsfc are evaluated, it is found that optimum rate of EN added to the fuel is
2% to keep the value of bsfc low.
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•

E20EN4 is the fuel that causes minimum average CO emission among all fuels.

•

Minimum value of average CO 2 has been obtained for E20EN6. Therefore, it can be said that the
optimum ratio of EN is 6% for less CO 2 emission.

•

EN concentration has a positive effect on reducing engine speed-average NOx emission. Since NOx
emission decreases as the EN content in the fuel increases, optimum ratio is found to be 6% to
release minimum NOx emission.
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Abstract
Performance parameters of an automobile air conditioning (AAC) system with fixed and variable
capacity compressors (FCC and VCC) have been evaluated experimentally as a function of refrigerant
charge and operating conditions. For this aim, a laboratory AAC system was developed from the original
components of the air conditioning system of a compact car. Then, it was equipped with various
instruments for mechanical measurements. The refrigeration circuit of the system mainly had a FCC, a
VCC, a laminated type evaporator, a micro-channel condenser, a liquid receiver/filter/drier and a
thermostatic expansion valve. The system was tested in a broad range of compressor speed for two
different refrigeration loads and two different R134a refrigerant charges. Then, by using test data and
conservation of energy principle, performance parameters of the system were evaluated. It was
determined that the conditioned air temperature decreased with increasing refrigerant charge and
decreasing refrigeration load for both compressor cases. Although this temperature decreased
continually with rising compressor speed in the system with FCC, it stayed almost constant after a certain
compressor speed in the system with VCC. The compressor power usually increased with rising
compressor speed and refrigeration load for both compressor cases. It was revealed that the system with
FCC required 0.07− 0.45 kW more compressor power in comparison to the system with VCC. Moreover,
COP decreased with rising compressor speed for both compressor cases. Because it required less
compressor power, the COP of the AAC system with VCC was considerably higher compared to the
system with FCC.
Keywords: Automobile air conditioning, performance, refrigerant charge, compressor, R134a.

1. GİRİŞ
Kullanılmaya başlandıkları 1930'lu yıllardan bu yana, taşıt iklimlendirme sistemlerinde önemli gelişimler
yaşanmıştır. Bu sistemlerinin en önemli bileşeni, soğutucu akışkana sıkıştırma işi vererek düşük basınçta
kızgın buhar halinden yüksek basınçta kızgın buhar haline getirmek ve akışkanı çevrim içinde dolaştırmak
amacı için kullanılan kompresördür. Taşıt iklimlendirme sistemlerinde, değişmeyen bir sıkıştırma oranına
sahip sabit kapasiteli kompresörler veya buharlaştırıcı basıncına bağlı olarak sıkıştırma oranı değişebilen
değişken kapasiteli kompresörler kullanılmaktadır.
Literatürde, taşıt iklimlendirme sistemleri üzerine yapılmış çok sayıda araştırma olduğu görülmektedir.
Bunları önemli bir kısmı, çeşitli alternatif soğutucu akışkanların sistem performansına etkisi üzerinedir. Jung
ve arkadaşları, R12 soğutucu akışkanı kullanan bir otomobil iklimlendirme sisteminde kullanılabilecek birkaç
alternatif soğutucu akışkanın sistem performansına etkilerini teorik ve deneysel olarak araştırmışlardır [1].
*
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Al-Rabghi ve Niyaz, R12 ve R134a soğutucu akışkanları ile çalışan bir otomobil iklimlendirme sisteminde
kompresör devrinin sistemin çeşitli performans parametrelerine etkisini araştırmış ve R134a’nın R12’ye
yakın bir performans verdiğini belirlemişlerdir [2]. Kaynaklı ve Horuz, bir otomobil iklimlendirme sisteminin
deneysel analizlerini gerçekleştirerek, otomobil iklimlendirme sisteminin en iyi çalışma şartları üzerine
araştırmalar gerçekleştirmişlerdir [3]. Tamura ve arkadaşları, R134a soğutucu akışkanına göre ozon tüketme
potansiyeli olmayan ve çok düşük sera etkisi (küresel ısınma potansiyeli) değerine sahip olan CO 2
akışkanının otomobil iklimlendirme sistemlerinde kullanımı üzerine araştırmalar yapmışlar ve CO 2 kullanan
sistemin performansının R134a kullanan sisteme göre daha iyi olduğunu tespit etmişlerdir [4]. Esen ve
Hoşöz, R12 ve R134a soğutucu akışkanı kullanan otomobil iklimlendirme sisteminde çeşitli kompresör
devirlerin ve ısı yüklerin, sistem performansı üzerine etkisini iki farklı akışkan için deneysel olarak
incelemişlerdir [5]. Hosoz, bir otomobil klimasına ekserji analizi uygulayıp sistem bileşenlerinde yok edilen
ekserjileri belirlemiştir [6]. Literatürde, otomobil iklimlendirme sistemlerinin yapay sinir ağı ile modellendiği
çalışmalar da yer almaktadır. Hosoz ve Ertunc, bir otomobil klimasının çalışmasını yapay sinir ağları
kullanarak modellemiş ve geliştirdikleri modelin çeşitli performans parametreleri için deneysel sonuçlarla
uyumlu sonuçlar verdiğini belirlemişlerdir [7]. Hosoz ve Direk, hem soğutma hem de hava kaynaklı ısı
pompası olarak çalıştırılabilen bir otomobil iklimlendirme sisteminin soğutma ve ısıtma durumları için çeşitli
performans parametrelerini deneysel olarak belirlemişlerdir [8]. Hosoz ve arkadaşları, hava kaynaklı, egzoz
gazı kaynaklı ve motor soğutma sıvısı kaynaklı otomobil ısı pompası sistemlerinin performanslarını
belirleyerek kaloriferli ısıtma sisteminin performansı ile karşılaştırmışlardır [9].
Otomobil iklimlendirme sistemlerinde aynı görev için farklı elemanların kullanılması durumunda sistemlerin
performanslarını karşılaştırmaya yönelik araştırmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Alkan ve Hoşöz,
%100 çevre havası ile çalışan ve değişken kapasiteli kompresör kullanan bir otomobil iklimlendirme
sisteminin genleşme elemanı olarak orifis tüp ve termostatik genleşme valfi (TXV) kullanılması
durumlarındaki deneysel performanslarını karşılaştırmalı olarak araştırmışlardır [10]. Aynı yazarlar, %100
çevre havası ile çalışan ve genleşme elemanı olarak termostatik genleşme valfi kullanan bir otomobil klima
sisteminin sabit ve değişken kapasiteli kompresörler kullanılması durumlarındaki deneysel performanslarını
karşılaştırmalı olarak belirlemişlerdir [11].
Yukarıda verilen literatür araştırmasından görüldüğü gibi, otomobil iklimlendirme sistemlerinde çeşitli
soğutucu akışkanların sistem performansına etkilerini belirlemeye yönelik çok sayıda deneysel çalışma
olmasına rağmen, bir otomobil iklimlendirme sisteminde sabit ve değişken kapasiteli kompresörler
kullanılması durumu için soğutucu akışkan şarj miktarına bağlı olarak sistemin deneysel performansını
araştıran bir çalışma bulunmamaktadır.
Bu çalışmada, orijinal otomobil iklimlendirme sistemi parçalarından oluşturulan ve soğutucu akışkan olarak
R134a kullanan bir deneysel bir otomobil iklimlendirme sistemi %100 dönüş havası ile çalışacak şekilde
laboratuar ortamında kurulduktan sonra çeşitli mekanik ve elektriksel ölçüm cihazları ile donatılmıştır.
Sistemin bütün parçaları aynı kalmak şartıyla, sadece kompresör tipi değiştirilerek her kompresör için çeşitli
soğutma yükü ve soğutucu akışkan şarj miktarında %100 dönüş havası kullanılarak testler yapılmış ve
deneysel veriler elde edilmiştir. Bu veriler yardımıyla sisteme enerji analizi uygulanarak sistemin çeşitli
performans parametreleri belirlenmiş ve grafikler halinde karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

2. DENEY SİSTEMİ VE TEST PROSEDÜRÜ
Deneysel sistemin şematik görünümü Şekil 1’de verilmiştir. Deneysel otomobil iklimlendirme sistemi,
normal bir binek otomobilin yolcu kabinine eşdeğer bir hacme sahip bir kabin, orijinal otomobil kliması
parçaları, sistemi istenilen şartlarda test etmeye yarayan çeşitli yardımcı elemanlar ve ölçüm cihazlarından
oluşmaktadır. Deneysel otomobil iklimlendirme sisteminin soğutma çevrimi elemanları, paralel akımlı ve
mikro kanallı yoğuşturucu, termostatik genleşme valfi (TXV), lamine tip buharlaştırıcı, sıvı
tankı/filtre/kurutucu, eğik plakalı tipte 5 pistonlu ve 138 cm3 süpürme hacmine sahip Sanden SD5H14 model
sabit kapasiteli kompresör ile eğik plakalı tipte 5 pistonlu ve 9.8–158 cm3 süpürme hacmine sahip Delphi
Harrison V5/1135309 model değişken kapasiteli kompresörden oluşmaktadır.
Sistemde, yolcu kabinine karşılık gelen 0.98 m3 hacminde dikdörtgenler prizması şeklinde bir kabin
kullanılmaktadır. Buharlaştırıcı ile kabinin uçları hava kanalıyla birbirine bağlanmış olup sistemin bu şekilde
%100 geri dönüşüm havası ile test edilebilmesi mümkün olmaktadır. Şekil 1'deki şematik resimde görüldüğü
gibi, deneysel sistemdeki yolcu kabini içine 4 adet elektrikli ısıtıcı konulmuştur. Bu ısıtıcılar, 796 W, 1010
W, 172 W ve 1268 W güçlerindedir. Yoğuşturucuda ise, 12 V doğru akımla beslenen 2 adet fan yardımıyla
çevre havasına ısı atılmaktadır. Deney düzeneğinin soğutma çevrimi bileşenleri, orijinal bağlantı hortumları
ve uygun çapta bakır borular kullanılarak birleştirilmiştir. Bakır boru ve hortumların dış yüzeyleri,
elastomerik izolasyon malzemesiyle yalıtılmıştır. Kabin ile bağlantı kanalı ise, cam yünü ve 5 cm kalınlıkta
polietilen köpük kullanılarak yalıtılmıştır.
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Şekil. 1. Deneysel otomobil iklimlendirme sisteminin şematik görünümü

Değişken ve sabit kapasiteli kompresörlerin sisteme bağlanabilmesi amacıyla her kompresör için farklı
bağlantı tertibatı yapılmıştır. Deneysel sistemdeki kompresörün tahriki, kayış-kasnak mekanizması
aracılığıyla 3 fazlı alternatif akımla çalışan 4 kW gücünde asenkron elektrik motoru tarafından
gerçekleştirilmiştir. Elektrik motoru bir frekans dönüştürücü ile kontrol edilerek, motor hızının
değiştirilebilmesi ve dolayısıyla kompresörün çeşitli devirlerde çalıştırılması sağlanmıştır. Sistemi sürekli
rejimde test etmek amacıyla, deneysel sistem üzerinde kompresörün çalışmasını durduran termostat
kullanılmamıştır. Aşırı basınç yükselmesi durumunda kompresör elektromanyetik kavramasının enerjisini
keserek sistemin çalışmasını durdurmak ve böylece soğutma çevrimi elemanlarının zarar görmesini önlemek
amacıyla, sistemde bir yüksek basınç anahtarı kullanılmıştır.
Deneysel sistem üzerinde, Şekil 1’de T sembolü ile gösterilen çeşitli noktalardan K tipi termokupllar ile
soğutucu akışkan sıcaklığı ve havanın kuru termometre sıcaklığı ölçülmüştür. T w ile gösterilen noktalardan
ise hava yaş termometre sıcaklığı ölçülmüştür. Buharlaştırıcı çıkışındaki hava akımı hızı, anemometre ile
dokuz değişik noktadan hız ölçümü yapıldıktan sonra ortalama alınarak belirlenmiştir. Buharlaştırıcı ve
yoğuşturucu basınçları, Bourdon tipi manometrelerden okunmuştur. Kompresör devri, fotoelektrik takometre
ile ölçülmüştür. Deneysel sistem ile ilgili daha ayrıntılı bilgi, Kaynak [12]’de mevcuttur.
Testler, her kompresör durumu için sisteme 900 ve 700 g R134a soğutucu akışkanı şarj edilerek
gerçekleştirilmiştir. Kabin içindeki ısıl yükler, binek bir otomobilin yolcu kabinindeki ısıl yüke benzeyecek
şekilde elektrikli ısıtıcılar yardımıyla 2200 ve 3200 W olarak uygulanmıştır. Kondensere gelen hava akımı
sıcaklığı tüm testlerde 30 °C değerinde sabit tutulmuş ve motor sürücüsü yardımıyla kompresör devri
istenilen değere ayarlanmıştır. Her bir ısı yükü ve soğutucu akışkan şarjı için kompresör devri, 800 ile 2800
d/d arasında 400 d/d’lık artışlarla değiştirilmiştir. Devir ve ısı yükü değiştirildikten sonra Şekil 1’de
konumları gösterilen noktalardaki basınç ve sıcaklık verileri değişmez hale gelene kadar beklenmiş ve sürekli
rejim sağlandıktan sonra ilgili noktalardan veriler alınarak kaydedilmiştir.

3. TERMODİNAMİK ANALİZ
Evaporatörden geçen hava akımının burada kaybettiği ısıya göre soğutma kapasitesi,

[

] [

Q evap = m a (ha + w h g ) A − (ha + w h g ) B − m a ( w A − wB ) h f

]

(1)

(

denkleminden bulunabilir. Burada m a , buharlaştırıcıdan geçen hava akımının kütlesel debisini, ha + whg
buharlaştırıcı girişindeki havanın özgül entalpisini,

[

]

(h

a + whg

)

B

entalpisini, m a (wA − wB )h f ise yoğuşarak buharlaştırıcıdan çıkan suyun entalpisini göstermektedir.
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Yolcu kabinine %100 dönüş havası gönderildiğinden ve hava kanalları çok iyi bir şekilde yalıtıldığından,
elektrikli ısıtıcılar ile kabin içine uygulanan ısının neredeyse tamamı, evaporatörde soğutucu akışkan
tarafından alınmaktadır. Bu durumda ısıtıcılar ile kabin içine uygulanan ısı, soğutma kapasitesine eşit kabul
edilebilir. Hava akımının evaporatör giriş ve çıkışındaki özelliklerinin ölçülmesi yoluyla Denklem (1)’den
elde edilen soğutma kapasitesi ile ısıtıcılar tarafından kabin içine uygulanan ısıya göre belirlenen soğutma
kapasiteleri arasında, en fazla %5 kadar fark olmaktadır. Bu çalışmada, hesaplama kolaylığı açısından
soğutma kapasitesinin ısıtıcılar tarafından kabine uygulanan ısıya eşit olduğu kabul edilmiştir.
Bu durumda sistemde dolaşan soğutucu akışkan debisi
Q
m r = evap
h1 − h6

(2)

denkleminden bulunabilir. Kondenserden atılan ısı ise
Q kond = m r (h4 − h5 )

(3)

denkleminden elde edilir Kompresörlerin adyabatik olduğu kabul edilirse, kompresörde soğutucu akışkana
verilen güç

W komp = m r (h3 − h2 )

(4)

denkleminden belirlenebilir. Sistemin enerji kullanım etkenliğinin bir göstergesi olan ve kullanılan birim
kompresör gücü başına yapılan soğutmayı ifade eden soğutma tesir katsayısı ise
Q
STK =  evap
Wkomp

(5)

denkleminden bulunabilir.

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Sabit ve değişken kapasiteli kompresörler kullanan deneysel otomobil iklimlendirme sisteminin %100 dönüş
havası kullanılması durumundaki çeşitli performans parametrelerinin iki farklı R134a soğutucu akışkan şarjı
ve iki farklı soğutma yükü için kompresör devri ile değişimi Şekil 2–6'da gösterilmiştir. Bu şekillerdeki (a)
harfi ile gösterilen grafiklerde soğutma yükü 2200 W, (b) ile gösterilen grafiklerde ise 3200 W değerinde
tutulmuştur. Her iki kompresör ve soğutucu akışkan şarj durumu için yapılan tüm testlerde kondenser
girişindeki hava akımı sıcaklığı 30°C’de sabit tutulmuştur. Şekillerde, değişken ve sabit kapasiteli kompresör
kullanan sistem için sırasıyla DKK ve SKK kısaltmaları kullanılmıştır.

Şekil. 2. Buharlaşma sıcaklığının kompresör devri ile değişimi; (a) Q evap = 2200 W , (b) Q evap = 3200 W

Deneysel iklimlendirme sisteminde iki farklı kompresör kullanılması durumunda buharlaşma sıcaklığının
kompresör devri ile değişimi, Şekil 2'de görülmektedir. Buharlaşma sıcaklığının, SKK kullanılması durumu
için genel olarak kompresör devrinin ve soğutucu akışkan şarjının artması ile azaldığı soğutma yükünün
artması ile arttığı görülmektedir. Bu sistemde kompresör devrinin artması sonucu buharlaştırıcı basıncının
azalmasına bağlı olarak buharlaşma sıcaklığı azalmaktadır. DKK kullanan sistem ise, belirli bir kompresör
devrine ulaşana kadar SKK kullanan sisteme benzer şekilde davranmakta, ancak belirli bir kompresör
devrinden itibaren buharlaştırıcı dış yüzeylerinde buzlanmayı önlemek için kapasite kontrol sistemi tarafından
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kompresör pistonlarının stroğu azaltılmakta ve buharlaşma sıcaklığının belirli bir değerin altına düşmesine
izin verilmemektedir. Bu durumda, DKK kullanan sistemde belirli bir kompresör devrinden itibaren
buharlaşma basıncının azalma eğilimine bağlı olarak kapasite kontrol sisteminin devreye girmesi sonucu
buharlaşma sıcaklığının 0 ile -2°C arasında sabit kaldığı görülmektedir.
Deneysel iklimlendirme sisteminde iki farklı kompresör kullanılması durumunda evaporatör çıkışındaki
şartlandırılmış hava akımı sıcaklığının kompresör devri ile değişimi, Şekil 3'de sunulmuştur. Evaporatör
çıkışındaki hava akımı sıcaklığı, her iki kompresör kullanımı durumu için de artan soğutucu akışkan şarjı ile
birlikte azalmakta iken soğutma yükünün artması ile artmaktadır. SKK kullanan sistemde, kompresör
devrinin artması ile evaporatör çıkışındaki hava akımı sıcaklığı giderek düşmektedir. DKK kullanan sistemde
ise belirli bir kompresör devrine kadar şartlandırılmış hava akımı sıcaklığı azalmaktadır. Ancak, devirle
birlikte düşen evaporatör basıncı nedeniyle devreye giren kapasite kontrol sisteminin kompresör strok
hacmini azaltması sonucunda, belirli bir devirden sonra şartlandırılmış hava akımı sıcaklığı neredeyse
değişmez hale gelmektedir.

Şekil. 3. Evaporatör çıkışı hava akım sıcaklığının kompresör devri ile değişimi; (a) Q evap = 2200 W , (b) Q evap = 3200 W

Deneysel sistemde kompresör çıkışındaki soğutucu akışkan sıcaklığın kompresör devri ile değişimi, iki farklı
kompresör tipi ve soğutma yükü için Şekil 4'de verilmiştir. Kompresör çıkışındaki soğutucu akışkan
sıcaklığının aşırı yüksek oluşu, kompresör yağının ve kompresörün ömrünü kısalttığı için istenmez.
Kompresör çıkışındaki soğutucu akışkan sıcaklığı, her iki kompresör kullanım durumu için de kompresör
devrinin, soğutma kapasitesinin ve soğutucu akışkan şarjının artması ile artmaktadır. DKK kullanan sistemde
özellikle soğutma kapasitesinin düşük olduğu testlerde kompresör devrinin artması ile kapasite kontrol
sistemin devreye girmesi sonucu azalan kompresör strok hacminin etkisiyle kompresör çıkışındaki soğutucu
akışkan sıcaklığının devirle birlikte artışı, SKK kullanan sisteme göre daha az olmaktadır.

Şekil. 4. Kompresör çıkış sıcaklığının kompresör devri ile değişimi; (a) Q evap = 2200 W , (b) Q evap = 3200 W

Deneysel sistemde kompresör gücünün kompresör devri ile değişimi, iki farklı kompresör tipi ve soğutma
yükü için Şekil 5'de sunulmuştur. Kompresör gücü, her iki kompresör kullanım durumu için de kompresör
devrinin ve soğutma yükünün artması ile artmaktadır. SKK kullanan sistemde, soğutucu akışkan şarjının
artması ile kompresör gücü artar iken DKK kullanan sistemde özellikle yüksek devirlerde soğutucu akışkan
şarjı düşük olduğunda kompresör gücünün arttığı görülmektedir. Bunun, DKK kullanan sistemde belirli bir
devirden itibaren devreye giren kapasite kontrol sisteminden kaynaklandığı düşünülmektedir. SKK kullanan
sistemin, DKK kullanan sisteme göre 0.07 ile 0.45 kW daha fazla kompresör gücüne ihtiyaç duyduğu
görülmektedir.
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Şekil. 5. Kompresör gücünün kompresör devri ile değişimi; (a) Q evap = 2200 W , (b) Q evap = 3200 W

Şekil. 6. Soğutma tesir katsayısının kompresör devri ile değişimi; (a) Q evap = 2200 W , (b) Q evap = 3200 W

Deneysel sistemin soğutma tesir katsayısının kompresör devri ile değişimi, iki farklı kompresör tipi ve
soğutma yükü için Şekil 6'da gösterilmiştir. STK, her iki kompresör kullanım durumu için de kompresör
devrinin artması ile azalmaktadır. DKK kullanan sistemin kapasite kontrol sisteminin etkisi ile daha düşük
kompresör gücüne ihtiyaç duyması nedeniyle, bu sistemin soğutma tesir katsayısı SKK kullanan sisteme göre
önemli oranda daha büyük olmaktadır. Soğutucu akışkan şarj miktarına göre karşılaştırma yapıldığında, SKK
kullanan sistemde soğutucu akışkan miktarı azalması ile her iki soğutma yükü için de STK artmaktadır.
Bunun nedeni, soğutucu akışkan şarj miktarı azaldığında kompresör gücünün de azalmasıdır. DDK
kullanılması durumunda ise şarj miktarının STK üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı, ancak soğutma
yükünün artması ile STK’nın hafifçe yükseldiği görülmektedir.

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada, sabit ve değişken kapasiteli kompresörler kullanan bir otomobil iklimlendirme sisteminin
%100 oranında kabin dönüş havası ile çalışması durumundaki çeşitli performans parametrelerin değerleri, iki
farklı soğutma yükü ile iki farklı R134a soğutucu akışkan şarjı için kompresör devrine bağlı olarak
karşılaştırmalı grafikler halinde sunulmuştur. Deneysel sistemde soğutucu akışkan şarjı olarak 700 ve 900g,
soğutma yükü olarak ise 2200 ve 3200 W değerleri kullanılmış olup kompresör devri ise 800 d/d ile 2800 d/d
arasında 400 d/d’lık artışlarla değiştirilmiştir. Çalışmada ulaşılan başlıca sonuçlar, aşağıdaki gibidir:
• Buharlaşma sıcaklığının, SKK kullanılması durumu için genel olarak kompresör devrinin ve soğutucu
akışkan şarjının artması ile azaldığı, soğutma yükünün artması ile de arttığı görülmüştür. Değişken kapasiteli
kompresör kullanılması durumunda ise, buharlaşma sıcaklığının düşük devirlerde kompresör devriyle birlikte
azaldığı, ancak belirli bir kompresör devrinden sonra buharlaşma basıncındaki azalmayı durdurmak için
kapasite kontrol sisteminin devreye girmesi sonucu, buharlaşma sıcaklığının 0 ile -2°C arasında sabit kaldığı
görülmüştür.
• Buharlaştırıcı çıkışındaki şartlandırılmış hava akımı sıcaklığının, her iki kompresör kullanım durumu için de
soğutucu akışkan şarjının artması ile azaldığı, soğutma yükünün artması ile de arttığı belirlenmiştir. SKK
kullanan sistemde şartlandırılmış hava akımı sıcaklığının kompresör devri ile birlikte sürekli azaldığı
gözlemlenmiştir. DKK kullanan sistemde ise belirli bir kompresör devrine kadar şartlandırılmış hava akımı
sıcaklığı devirle birlikte azalırken, belirli bir devirden sonra kompresör strokunu azaltarak sistemin
çalışmasına müdahale eden kapasite kontrol sisteminin etkisi sonucu şartlandırılmış hava akımı sıcaklığının
neredeyse sabit kaldığı görülmüştür.
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• Kompresör çıkışındaki soğutucu akışkan sıcaklığının, artan kompresör devri, soğutma yükü ve soğutucu
akışkan şarjı ile birlikte her iki kompresör kullanım durumu için arttığı gözlemlenmiştir.
• Kompresör gücünün, hem SKK hem de DKK kompresör kullanım durumları için artan kompresör devri ve
soğutma yükü ile birlikte arttığı tespit edilmiştir. Soğutucu akışkan şarjındaki artış, SKK kullanan sistemde
kompresör gücünün de artmasına yol açmıştır. Ancak, DKK kullanan sistemde özellikle yüksek devirler için
düşük soğutucu akışkan şarjının daha büyük kompresör gücüne neden olduğu anlaşılmıştır. Aynı soğutma
yükü için, SKK kullanan sistemin, DKK kullanan sisteme göre 0.07 ile 0.45 kW daha fazla kompresör
gücüne ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir.
• Soğutma tesir katsayısının, artan kompresör devri ile birlikte her iki kompresör kullanım durumu için de
azaldığı tespit edilmiştir. DDK kullanan sistemde kompresör gücünün daha düşük olması nedeniyle bu
sistemin STK değerleri, SKK kullanan sisteme göre önemli oranda büyük olmaktadır. SKK kullanan sistemde
soğutucu akışkan miktarı azaldığında STK’nın arttığı belirlenmiştir. DDK kullanılması durumunda ise şarj
miktarının STK üzerinde kayda değer bir etkisinin olmadığı anlaşılmıştır.
• Değişken kapasiteli kompresör kullanan sistemde kompresör devrinin artması ile devreye giren kapasite
kontrol sistemin, dikkate alınan sistem performans parametrelerini önemli ölçüde etkilediği görülmüştür.
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Grid Code Fault Ride Through Requirements for the Integration
of Photovoltaic Power Plant
E. Bülbül Sönmez1,*, İ. Koşalay2

Abstract
Installed power capacity of Photovoltaic power plants (PVPP) has increased in recent years. Integration
of PVPPs affects the grid stability and reliability. For this reason, standards gives responsibilities to
PVPPs to maintain the grid. Fault ride through capability is one of the most important issue that defines
roles of the renewable power sources during a disturbance. This paper provides a review about fault
types, comporison of different grid codes and power electronic components that used for increase FRT
capability of PVPPs. Low Voltage Ride Through (LVRT), High Voltage Ride Through (HVRT), reactive
current injection, frequency control, power factor and load restoration/shedding rate are defined and
compared Turkey and different grid codes.
Keywords: Photovoltaic, fault ride through, grid codes, stability.

1. INTRODUCTION
Developments of the photovoltaic technology make decrease of the investment cost and increase cell
efficiency. This situation raises SPV investments substantially. SPV installation capacity in the world has
reached to 227 GW and it continues to increase [1-2]. It is predicted that the SPV installation capacity will be
reached between 1760 and 2500 [2] GW by 2030 and 4670 by 2050 [3]. Same trend has occurred in Turkey.
In 2017, SPV installed capacity was reached to 1362.6 MW [4]. On the other hand, distributed generation
(DG) change the structure of energy generation. For this reason, there is necessary to update grid network
infrastructure and regulations.
High penetration of installed DGs obliges some challenges for power system operator (PSO) such as power
quality, reliability and maintenance of the grid. To provide power quality, reliability in a suitable range, new
regulations and modified grid codes are regulated by PSOs. Fault ride through (FRT) is the one of the
requirements in grid codes and standards for SPVs. Now, SPVs are expected to inject reactive power to the
grid in case of a fault occurred.
Several studies have been done on FRT capability of SPVs. Most of the studies based on investigating FRT
requirements for different countries/grid codes [5-10]. These studies are generally based on a specific region
electrical infrastructure and grid codes. Some studies contain grid behavior in case of a specific faults (phasephase, phase-ground, three phase etc.), occur in the network [11-13]. On the other hand, some studies are
based on FRT capability with changing PV penetration rate [14]. Most of the studies are based on developing
FRT capability of PV inverters [15-22].
This paper reviews currently grid code in Turkey and other countries and applications that developed FRT
capability of SPVs. The performance of these applications are compared each other. This paper composed of
two parts: first part grid requirements for SPVs is defined and different grid codes are discussed. Second part,
main applications that enhance FRT capability of SPVs are showed and compared each other.
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2. GRID CODE REQUIREMENTS FOR SPVs
To operate SPVs steady state operations, SPV need to generate electricity in a range around rated voltage and
frequency. Therefore, SPV require to maximize output power with a maximum power point tracking (MPPT)
[23].
In case of an abnormal condition is occurred at the grid, grid codes require from SPVs to ensure security and
stability like other power supplies. These requirements are FRT capability with respect to LVRT and HVRT.
These capabilities are provided by absorbing or injecting reactive current to PCC during and after abnormal
condition until the PCC reaches the rated voltage and frequency. Common issue about FRT is voltage dip
case. When grid voltage decrease in a specific range, SPVs should remain in operation according grid codes.
Otherwise, they should disconnect from grid. A typical limit curve for FRT requirements is shown in Fig. 1
[10].

Fig. 1. Common curve limit for FRT requirements
One of the FRT requirements of SPVs is operation with respect to grid frequency. If PCC is over frequency
region, active power of SPVs should be reduced or if PCC is under frequency region, SPVs should produce
more active power. In Fig. 2 [10], a typical frequency curve is shown.

Fig. 2. Typical SPV operating power-frequency curve
Some grid codes define to increase reactive power in case of a fault by a particular power factor. Typical
power factor range by allowed grid codes is shown in Fig. 3 [10].
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Fig. 3. Typical requirements for power factor range by different grid codes

2.1. Comparison of Grid Codes via FRT Capability
In this part, different grid codes are analyzed and compared in three section: LVRT, HVRT, active and
reactive support in case of frequency variation.

2.1.1. Low Voltage Ride Through (LVRT) Capability
Grid codes define the SPVs should operate regularly in case a voltage dip occurs in a certain percantage of
rated voltage. Even if the PCC voltage is zero in a specific duration, SPVs continue to operate via
requirements of grid codes. In this situaiton, grid codes impose to inject reactive power to the grid like
traditional synchronous generators. This capability is called as LVRT. Requirements of some grid codes are
listed in Table I.
Table I. LVRT requirements in different grid codes
Grid Code Country

During Fault

After Fault

V min (%)

T max (s)

V min (%)

T max (s)

Germany

0.0

0.15

90

1.5

Italy

0.0

0.2

85

1.5

Spain

20

0.5

80

1.0

Japan>2016

30

1.0

80

1.5

Japan<2016

30

1.0

80

1.0

Australia

0.0

0.45

80

0.45

USA

15

0.625

90

3

Denmark

25

0.14

75

0.75

Romania

0.15

0.625

90

1.5

US-Puerto Rico

0

0.6

85

3

China

0

0.15

90

2

South Africa

0

0.15

85

2
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As it can be seen from Table I, Germany grid code is one of the strictest regulations. For instance, if PCC
voltage drops zero for maximum 150 ms, and 90% rated voltage recovery in 1.5 sec, SPV should remain
connected to the grid. US-Puerto Rico grid code is less onerous than other grid codes. When the PCC voltage
drop zero for maximum 600 ms and 85% rated voltage recovery in 3 sec, SPV should remain connected to the
grid. In Turkey, as it can be seen from Fig. 4 [24], two situation is considered. If voltage drop to 45%
maximum, curve 1 procedure should be applied. If voltage drop reaches to zero for maximum 120 ms, and
90% rated voltage recovery in 1.5 sec, SPV should remain connected to the grid and increase generating
power concerning with curve 2.

Fig. 4. FRT requirements limit curve for Turkish grid code

2.1.2. High Voltage Ride Through (HVRT) Capability
Voltage swell occurs less than voltage dips. Voltage swell occurs when large capacitor banks are switched on.
In order to keep the grid stable and secure, HVRT requirements for SPVs to stay connected the grid with a
specific time duration and voltage. HVRT requirements for different countries are shown in Table II.
Table II. HVRT requirements in different grid codes
Grid Code Country

During Fault
V max (%)

T max (s)

Germany

120

0.1

Italy

125

0.1

Spain

130

0.25

Australia

130

0.06

USA

120

1.0

not specified

not specified

1.4

0.15

1.3

0.95

1.2

1

1.15

continuous

not specified

not specified

1.2

0.15

1.1

continuous

Romania
US-Puerto Rico

China
South Africa
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As it can be seen from table, HVRT requirements of the SPV’s have not been specified at grid
codes of many countries. The strictest HVRT regulation is applied in Puerto Rico since SPVs have
to withstand 40% overvoltage during 0.15 s. In Turkey, there is no direct regulation but injecting
reactive power is limited with PCC voltage. In Fig. 5 [24], permitted change of obligatory reactive
power values with respect to PCC voltage are shown. SPVs can be operated maximum 1.1 pu
voltage without time restriction.

Fig. 5. Change of obligatory reactive power values with respect to PCC voltage

2.1.3

Voltage and Frequency Limits

Operating frequencies of SPVs are established with grid codes. In Table III [9], SPVs operating conditions
with respect to frequency at different countries are shown. Mainly, over the maximum frequency and under
the minimum frequency SPVs must be closed. Permitted frequency ranges are divided and SPVs should
withstand in these frequency ranges. For instance, SPVs should operate regularly between 49.5 and 50.2 Hz
in China. Moreover, SPVs have to withstand frequencies between 48 and 49.5 Hz with 10 minutes. If the
frequency is lower than 48 Hz, SPVs should connect or disconnect the grid with respect to inverter features.
Table III. Frequency limits of different grid codes
Grid Code

Germany

Romania

US (Puerto Rico)

Frequency (Hz)

50

50

Limits (Hz)

Maximum Duration

f>51.5

Instantaneous trip

47.5<f<51.5

Continuous

f<47.5

Instantaneous trip

f>52

Instantaneous trip

47.5<f<52

Continuous

f<47.5

Instantaneous trip

f>62.5

Instantaneous trip

61.5<f<62.5

30 s

57.5<f<61.5

Continuous

56.5<f<57.5

10 s

f<56.5

Instantaneous trip

60
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US FERC IGIA)

China

South Africa

f>61.7

Instantaneous trip

61.6<f<61.7

30 s

60.6<f<61.6

3 min

59.4<f<60.6

Continuous

58.4<f<59.4

3 min

57.8<f<58.4

30 s

57.3<f<57.8

7.5 s

57.0<f<57.3

0.75 s

f<56.5

Instantaneous trip

f>50.2

2 min

49.5<f<50.2

Continuous

48<f<49.5

10 min

f<48

PV inverters characteristics

f>52

4s

51<f<52

60 s

49<f<51

Continuous

48<f<49

60 s

47<f<48

10 s

f<47

0.2 s

60

50

50

In Turkey, SPVs should operate regularly frequency range between 47.5 and 50.3 Hz. If the frequency is
above 50.3 Hz, SPVs decrease power with 4% rate. When the frequency reaches 51.5 Hz, SPVs should
disconnect from the grid. If the grid frequency is above 50.2 Hz, additional SPV or wind power should not be
operated and total active power should provide in Fig. 6 [24].

Fig. 6. SPV operating power-frequency curve at Turkish grid code
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2.1.4

Active and Reactive Power Support via Frequency Variation

Injecting active and reactive power support in case of a voltage dip is limited at some grid codes. For
instance, SPV should work continuously with power factor 0.9 capacitive and 0.9 inductive with respect to
USA grid code in case of a fault occurred in the grid. Power factor limits at different grid codes are shown in
Table IV.
Table IV. Power factor limits in different grid codes
Grid Code Country

Power Factor (PF)
Leading (Cap.)

Lagging (Ind.)

Germany

0.95

0.95

Italy

0.95

0.95

Spain

0.91

0.91

Australia

0.90

0.95

USA

0.90

0.90

At Turkish grid code, power factor range curve is shown at Fig. 7 [24]. SPVs must be operated the power
factor range is given in the graph. Power factor of SPVs should be between 0.718 and 0.9 pu inductive or
capacitive. If output power of the SPV is under 0.1 pu, there is no need for SPVs to be injected reactive
power to the grid.

Fig. 7. SPV operating power factor range at Turkish grid code

3. CONCLUSION
In this paper, different grid codes with respect to FRT capability of the SPVs are generally overviewed.
Moreover, grid codes are compared each other and it is investigated that grid code in Turkey is similar
Chinese and German grid code. In the future, simulation or experimental works should be performed whether
grid code in Turkey is sufficient for grid reliability and security.
Biography: Eda Bulbul Sonmez received the B.S. degree in electrical and electronics engineering from
Middle East Technical University, Ankara, Turkey in 2013. She is pursuing MSc. degree in electrical and
electronics engineering (in power system) in Ankara University. She currently works as research engineer at
TUBITAK MAM, Energy Institute. Her research interests include power systems analyses, PV penetration in
wide areas and smart grids.
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Abstract
In order to be able to use homogeneous charged compression ignition engines (HCCI) industrially, it is
necessary to solve the problems of it such as misfiring at low loads and knocking at high loads. In this
study, the effects of the intake air temperature and air/fuel ratio on combustion characteristics of a port
type single cylinder HCCI engine were examined experimentally by using RON20 fuel. Experiments were
carried out at intake temperatures of 40 C
̊ , 60 ̊C, 80 ̊C and 100 C
̊ and different air excess coefficients
using RON20 test fuel to determine the operating range of the HCCI engine. It was seen that the
operating range of the HCCI engine was extended and HCCI combustion was obtained with more lean
mixtures. The results showed that the cylinder pressure and hear release rate were increased with the
increase of intake air temperature. Furthermore, the increase of the intake air temperature caused the
combustion duration to shorten and the location of the maximum cylinder pressure was advanced. The
occurrence of the maximum cylinder pressure prior to TDC caused a decrease in thermal efficiency.
Operating range expanded by increasing intake air temperature, however, due to decrease in the density
of air taken into the cylinder, the amount of the oxygen had also decreased and it was lead to decrease in
indicated mean effective pressure.
Keywords: alternative engines, combustion, engine performance, fuel, HCCI.

1. GİRİŞ
Homojen dolgulu sıkıştırma ile ateşlemeli motorlar (HCCI) buji ile ateşlemeli (SI) ve sıkıştırma ile
ateşelemeli (CI) dizel motorların avantajlarını bir araya getiren yeni yanma modelidir. HCCI yanması
sonucunda yüksek termik verim elde edilirken azotoksit (NO x ) ve partikül madde (PM) emisyonları
azalmaktadır [1-4]. Bununla beraber çalışma aralığının genişletilmesi, yanma başlangıcının kontrolü, soğukta
ilk çalışma, yüksek karbon monooksit (CO) ve hidrokarbon (HC) emisyonları gibi problemler HCCI yanma
modunda çözülmesi gereken sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır [5-7]. Bu sorunlar arasında ateşleme
zamanlamasının kontrolünün farklı motor hızı ve yüklerinde nasıl kontrol edileceği çok önemlidir. Bir çok
çalışma HCCı yanmasının kimyasal reaksiyon kinetiği ile kontrol edildiğini göstermektedir. Geleneksel
yanmadan farklı olarak yanma başlangıcını kontrol edebilmek için doğrudan bir yöntem mevcut değildir. Bu
nedenle HCCI yanmasında sınır şartlarının belirlenmesi büyük önem arz etmektedir [8]. HCCI yanmasının
sınır şartlarını yakıtın oktan sayısı, emme havası giriş sıcaklığı, giriş hava basıncı, hava fazlalık katsayısı,
sıkıştırma oranı ve motor hızı gibi parametreler etkilemektedir.
HCCI yanmada kimyasal reaksiyonlar aynı anda gerçekleşir. HCCI yanması hava yakıt karışımının yanma
odasında bir çok noktadan aynı anda kendiliğinden tutuşmasıyla başlatılır. SI motorlara göre ısı yayılımı daha
hızlı gerçekleşir [9]. Ayrıca HCCI yanmasını doğrudan kontrol eden bir mekanizma olmadığından motor
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yükü hava yakıt oranı ile ve silindir içerisinde kalan arz egzoz gazının miktarı ile kontrol edilir. Tam yük
şartlarında pompalama ve akış kayıplarının azaltılması ile HCCI motorlarda termik verim SI motorlara göre
artış gösterir. Bununla birlikte silindirdeki fakir karışım yanma sonunda silindir içi gazların sıcaklığının
artmasını engeller ve kimyasal reaksiyon hızının azalmasına neden olur. Bu nedenle kısmi yanma meydana
gelir ve CO ile HC emisyonları artış gösterir [10,11].
Literatürde, emme havası giriş sıcaklığının artışıyla HCCI yanmasının performansa etkilerinin incelendiği
bazı çalışmalar bulunmaktadır. Zhang ve ark. emme havası giriş sıcaklığı ve hava/yakıt oranı değişiminin
HCCI yanma ve performansa etkilerini, etanol, metanol ve benzin yakıtları kullanılarak incelemişlerdir [8].
Çalışma sonuçları gösteriyor ki emme havası giriş sıcaklığının artması ile silindir içi pik basıncı da artış
göstermektedir. Ayrıca giriş hava sıcaklığının artmasıyla benzin yakıtı kullanımında HC ve CO azalırken,
NO x emisyonları bir miktar yükselme gösterdiği sonucuna varmışlardır [8].
Bu çalışmada dört zamanlı, tek silindirli, port tipi enjeksiyon sistemine sahip HCCI bir motorda emme havası
giriş sıcaklığının ve hava/yakıt oranı değişimlerinin, tam yük şartlarında, RON20 yakıtı kullanımında, silindir
basıncı, ısı yayılım oranı, yanma süresi ve motor performansının etkileri incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOT
Deneyler dört zamanlı, tek silindirli, benzinli motordan HCCI motora dönüşümü gerçekleştirilmiş Ricardo
Hydra deney motorunda gerçekleştirilmiştir. Deney motorunun teknik özellikleri Tablo 1'de, deney
düzeneğinin şematik görünümü ise Şekil 1'de görülmektedir.
Tablo I. Deney motorunun teknik özellikleri
Markası
Silindir sayısı
Çap (mm) X Kurs (mm)
Sıkıştırma Oranı
Maksimum güç (kW)
Maksimum motor hızı (min-1)
Supap sistemi
Yakıt sistemi
Emme supabı açılma zamanlaması
Emme supabı kapanma zamanlaması
Egzoz supabı açılma zamanlaması
Egzoz supabı kapanma zamanlaması
Supap kalkma miktarı (mm)

Ricardo Hydra
1
80,26 X 88,90
10:1
15
5400
Üstten kamlı düşey iki supap
Port tipi enjeksiyon
ÜÖN'dan 120 KA önce
AÖN'dan 560 KA sonra
AÖN'dan 560 KA önce
ÜÖN'dan 120 sonra
5,5

1.Deney motoru 2. DC dinamometre 3. Port tipi yakıt enjeksiyon sistemi 4. ECU 5. Hassas terazi 6. Emme
havası ısıtma tertibatı 7. Laminer hava akış ölçüm sistemi 8. Silindir basınç sensörü 9.Yanma analiz cihazı
10. Enkoder 11. Bilgisayar 12. Veri toplama kartı 13. Egzoz gazı analiz cihazı 14. UEGO sensör
15.Dinamometre kontrol paneli 16. Akü 17. Lambda göstergesi
Şekil .1. Deney düzeneğinin şematik görünümü
Deneyler esnasında yakıt, enjeksiyon sistemi kullanılarak emme manifolduna püskürtülmüştür. Yakıt miktarı
kontrol paneli üzerinde yer alan yakıt kontrol sistemi kullanılarak ayarlanmıştır. Hava/yakıt oranının sabit
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tutulabilmesi ve yakıt tüketiminin belirlenebilmesi için yakıt kontrol bölümü üzerinde yer alan skalada 100
eşit parçaya ayrılmış bölüntüler kullanılmıştır. Bu bölüntüler aracılığıyla enjektörün püskürtme karakteristiği
tespit edilmiş ve yakıt tüketimi hesaplanmıştır. Kontrol panelindeki yakıt püskürtme miktarının ayarlandığı
skala 1,0 pozisyonuna alınmış ve motor sabit bir devirde çalıştırılmıştır. Yakıt deposu 0.01g hassasiyetinde
terazi üzerine yerleştirilmiştir ve motorun 60 saniyede tükettiği yakıt verisi kaydedilmiştir. Aynı motor
hızında yakıt skalasının pozisyonu değiştirilerek birim zamanda püskürtülen yakıt miktarı belirlenmiş ve
enjektörün birim zamanda püskürttüğü yakıt karakteristik eğrisi Şekil 2'deki gibi elde edilmiştir.

Şekil. 2. Yakıt enjeksiyon eğrisi
Eğrinin doğru denklemi çıkarıldığında Eş. 1'deki ifade elde edilmiş ve yakıt tüketimi her motor hızında ve
tüm hava/yakıt oranı şartlarında belirlenmiştir.

y = ( 5 ⋅10−5 ⋅ x 2 + 0, 0029 ⋅ x + 0, 0183) ⋅
Bu ifadede
etmektedir.

x

n
60 ⋅ 2

yakıt skalasında okunan değeri,

(1)

n

motor hızını,

y

ise yakıt tüketimini g/s cinsinden ifade

Deney düzeneği 6500 min-1'de 30 kW güç absorbe edebilen McClure marka elektrikli tip dinamometreye
bağlanmıştır. Emme havası giriş sıcaklığı ısıtma sistemi emme manifoldunun motor bloğuna bağlandığı
noktanın hemen önünde bulunmaktadır. Emme havası giriş sıcaklığı ısıtma sisteminin hemen arkasında yer
alan K tipi termokupl kullanılarak ölçülmüş ve sıcaklık kapalı devre denetleyicisi ile sabit tutulmuştur.
Silindir içi basıncın ölçümü için Kistler 6121 piezoelektrik basınç sensörü kullanılmıştır. Tablo 2'de basınç
sensörünün teknik özellikleri görülmektedir.
Tablo 2. Basınç sensörünün teknik özellikleri
Marka / model
Çalışma aralığı (bar)
Ölçüm hassasiyeti (pC/bar)
Çalışma sıcaklığı (0C)
Ölçüm toleransı (+/- %)

Kistler 6121 piezoelektrik
0 - 250
14,7
-50 - 350
0,5

Silindir içi ham basınç sinyalleri Cussons P4110 yanma analiz cihazı ile toplanmış ve yükseltilmiştir. Alınan
analog silindir içi basınç sinyalleri National Instruments marka USB 6259 model veri toplama kartında dijital
sinyallere dönüştürülmüştür. Silindir içi pistonun konumunu belirlemek için krank mili üzerine bir enkoder
bağlanmıştır. Enkoder her 0,360 krank mili açısında (KA) sinyal üretmektedir. Dolayısı ile bir çevrim için
2000 adet veri kaydedilmektedir. Dönüştürülen silindir içi basınç sinyalleri ve pistonun pozisyonu bilgisayara
kaydedilmiştir. Her bir deney şartı için ardışık 50 çevrim boyunca elde edilen verilerin ortalaması alınmıştır.
Motor ilk çalıştırma esnasın buji ile ateşlemeli motor modunda çalıştırılıp ve çalışma sıcaklığına ulaşıldığında
ateşleme sistemi kapatılarak HCCI yanma sağlanmıştır. HCCI modunda çalışma sağlandıktan sonra kararlı bir
çalışma için yağlama yağı ve soğutma suyu sıcaklıkları sabit tutulmuştur. Deneyler 800 min-1 ile 1600 min-1
motor hızları aralığında ve 40 0C, 60 0C, 80 0C ve 100 0C emme havası giriş sıcaklıklarında
gerçekleştirilmiştir. Deneylerde araştırma oktan sayısı 20 (RON20) olan yakıt kullanılmıştır. RON20 %20
izooktan ile %80 n-heptan yakıtlarının karışımından meydana gelmektedir. Deney yakıtlarının kimyasal
özellikleri Tablo 3'te görülmektedir.
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Tablo. 3. İzooktan ve n-heptan yakıtlarının kimyasal özellikleri [12].
n-Heptan
İzooktan
RON
0
100
Kimyasal formül
C 7 H 16
C 8 H 18
Molar kütlesi (g/mol)
100,21
114,23
Yoğunluğu (kg/m3 at 15,40C) 695
692
Kaynama noktası (K)
371
372,2-372,6
Alt ısıl değeri (kJ/kg)
44566
44310

2.1. Verilerin İşlenmesi
Silindir içi basınç ardışık 50 çevrim boyunca elde edilen verilerin ortalaması alınarak hesaplanmıştır. Çevrim
başına 2000 veri kaydedilirken 50 çevrimde toplam 100000 verinin ortalaması alınmıştır. Bunun için
MATLAB programlama kodu kullanılarak bir algoritma hazırlanmıştır. MATLAB algoritması kullanılarak
silindir içi basınç, ısı yayılım oranı, indike ortalama efektif basınç (İMEP), yanma başlangıcı, yanma süresi,
ve termik verim hesaplanmıştır. Isı yayılım oranının belirlenebilmesi için termodinamiğin birinci yasasından
faydalanılmıştır. Bu nedenle bir çevrim boyunca kütle ve gaz kaçakları ihmal edilmiştir. Silindirden silindir
duvarına gerçekleşen ısı transferi, ısı yayılım oranını belirlemek için hesaplanmıştır. Krank açısına bağlı
olarak ısı yayılım oranı Eş. 2 ile hesaplanmıştır.

dQ
k
dV
dP dQısı
1
P
V
=
+
+
d θ k − 1 d θ k − 1 dθ
dθ

dQ

Burada

k

net ısı çıkışıdır,

P

ve

V

(2)
Silindir basıncı ve silindir hacmidir.

dθ

krank açısının değişimi ve

özgül ısıların oranıdır. dQısı ise silindirden silindir duvarına ısı transferini ifade eder.
dθ

Termik verim Eş. 3 ile hesaplanmıştır.

ηT =

Wnet
m izook tan × QLHV izook tan + m n − hep tan × QLHV n − hep tan

burada,

Wnet

QLHV izook tan

net işi,
ve

m izook tan

QLHV n − hep tan

ve

m n − hep tan

(3)

izooktan ve n-heptanın çevrim başına yakıt tüketimini,

ise izooktan ve n-heptan yakıtlarının kalorifik değerlerini ifade etmektedir.

Net iş Eş.4 ile hesaplanmıştır.

Wnet = ∫ PdV

(4)

İmep değerleri, silindir sayısına, silindir hacmine ve motor hızına bağlı olmadığından, motor veriminin
belirlenmesinde temel bir parametre olarak kullanılabilmektedir. İmep işin kurs hacmine bölünmesi ile

elde edilmektedir. İmep Eş. 5'te görüldüğü gibi hesaplanmaktadır. Burada Vkurs kurs hacmini ifade
etmektedir.

imep =

Wnet
Vkurs

(5)

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Şekil 3'te motor hızına bağlı olarak farklı emme havası giriş sıcaklıklarında indike ortalama efektif basıncın
(İMEP) ve hava fazlalık katsayısının (HFK) değişimi RON20 yakıtı kullanılarak incelenmiştir. RON20 yakıtı
kullanılarak elde edilmiş sonuçlarda, düşük emme havası giriş sıcaklıklarında HFK çalışma aralığının sınırlı
olduğu, giriş hava sıcaklığının arttırılması ile daha fakir karışımlarda da HCCI yanmasının sağlandığı
görülmektedir. Yüksek motor hızlarında hava/yakıt karışımının kendi kendine tutuşabilmesi için gerekli olan
süre sağlanamadığından 1600 min-1'in üzerindeki motor hızlarında HCCI yanma sağlanamamıştır. Karışımın
zenginleşmesi HCCI yanmasının vuruntu sınırına yaklaşmasına sebep olurken, karışımın fakirleşmesi ise
ateşlenememe bölgesine yaklaşmasına sebep olmaktadır. Düşük emme havası giriş sıcaklıklarında HCCI
yanması daha zengin karışımlarda sağlanabilirken, giriş hava sıcaklığının arttırılması ile silindir içi kimyasal
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reaksiyon hızı da artacağından zengin karışımlarda vuruntu meydana gelmiş ve çalışma aralığı daha fakir
karışımlarda sağlanmıştır. Emme havası giriş sıcaklığının arttırılması silindir içerisinde yakıtın daha kolay
buharlaşmasına neden olduğundan HCCI yanma yüksek emme havası giriş sıcaklıklarında daha fakir
karışımlarla sağlanmıştır. Emme havası giriş sıcaklığının arttırılması ile silindir içerisine alınan havanın
yoğunluğunun ve buna bağlı olarak oksijen azalmaktadır. Bu sebeple sıcaklığın artması ile İMEP
azalmaktadır. 800 min1'in altındaki motor hızlarında karışımın kinetik enerjisi azalmaktadır. Bu sebeple
homojen karışım sağlanamamakta ve HCCI yanma başlayamamaktadır.

Şekil .3. Motor hızına bağlı olarak farklı emme havası giriş sıcaklıklarında IMEP ve HFK değişimi
Şekil 4 (a)'da silindir basıncı ve ısı yayılım oranının farklı emme havası giriş sıcaklıklarında, motorun 1000
min-1 hızında ve 1,0 HFK'da krank mili açısına bağlı değişimi görülmektedir. Şekil 4 (b)'de ise silindir
basıncı ve ısı yayılım oranının farklı emme havası giriş sıcaklıklarında, motorun 1000 min-1 hızında ve 1,2
HFK'da krank mili açısına bağlı değişimi görülmektedir. Şekil 4 (a)'da 400C emme havası giriş sıcaklığında
maksimum silindir içi basınç -2,88 0KA'da 64,47 Bar iken, emme havası giriş sıcaklığının 1000C
yükseltilmesi ile maksimum silindir içi basınç -9,36 0KA'da 77,64 Bar'a yükselmiştir. Şekil 4 (b)'de ise 400C
emme havası giriş sıcaklığında maksimum silindir içi basınç 2,52 0KA'da 65,13 Bar iken, emme havası giriş
sıcaklığının 1000C yükseltilmesi ile maksimum silindir içi basınç -6,3 0KA'da 78,44 Bar'a yükselmiştir. Her
iki şekilde de görüldüğü gibi emme havası giriş sıcaklığının artması maksimum silindir içi basıncın artmasına
sebep olmuş ve maksimum silindir içi basıncın daha erken bir krank açısında oluştuğu görülmüştür. Emme
havası giriş sıcaklığının artması ile birlikte dolgu içerisindeki hareket eden moleküllerin sayısı artmakta ve bu
durum moleküllerin çarpışma olasılığının daha da arttırmaktadır. Moleküllerin daha fazla çarpışması
kimyasal reaksiyon hızını arttırarak yakıtın daha kolay buharlaşmasına ve okside olmasına sebep olmaktadır.
Bu nedenle emme havası giriş sıcaklığının arttırılması yanma başlangıcını avansa almaktadır [8,13].

(a)

(b)

Şekil. 4. Krank açısına bağlı olarak 1,0 ve 1,2 HFK değerlerinde silindir basıncı ve ısı yayılım oranının
değişimi
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Şekil 5 (a) ve Şekil 5 (b)'de indike termik verim, KA10, KA50 ve KA90 açılarının 1,0 ve 1,2 HFK'da emme
sıcaklığına bağlı değişimi görülmektedir. Emme giriş sıcaklığının artması ile kümülatif ısı yayılımının %10,
%50 ve %90'ının daha erken krank açılarında açığa çıktığı görülmektedir. Emme havası giriş sıcaklığının
artması volumetrik verimi etkilediği için termik verimin de düşmesine sebep olmaktadır. Emme havası giriş
sıcaklığının arttırılması yakıtın daha kolay buharlaşıp erken krank açılarında yanmaya başlaması neticesinde
KA50 açısının ÜÖN'dan önce bir krank açısında olmasına sebep olmaktadır. Yanma safhasının %50'sinin
sıkıştırma zamanı boyunca devam etmesi piston üzerindeki net işi azalttığından termik verimin de düşmesine
sebep olmaktadır. Ayrıca emme havası giriş sıcaklığının yüksek olması yanma sonunda silindir içi gazların da
sıcaklığını yükselttiğinden, silindir duvarlarından gerçekleşen ısı kayıpları da termik verimin bir miktar
düşmesine sebep olmaktadır. Şekil 5 (a) ve Şekil 5 (b) kıyaslandığında fakir karışımlı HCCI yanmasında
KA50 açısının ÜÖN'ya daha yakın bir noktada meydana gelmesi termik verimin bir miktar daha fazla
olmasına neden olmuştur.

(a)

(b)

Şekil. 5. İndike termik verim, KA10, KA50 ve KA90 açılarının emme havası giriş sıcaklığına bağlı değişimi
Şekil 6'da Efektif momentin ve efektif özgül yakıt tüketiminin, farklı emme havası giriş sıcaklıklarında
HFK'ya bağlı değişimi görülmektedir. Bütün emme havası giriş sıcaklıklarında karışımın zenginleşmesi ile
efektif momentin artmasına, karışımın fakirleşmesi ise efektif momentin düşüş göstermesine sebep
olmaktadır. Karışımın fakirleşmesi ile silindir içine daha az yakıt enerjisinin sürülmesi maksimum silindir içi
basıncın ve piston tarafından yapılan net işin azalmasına sebep olmakta ve bu durum efektif momentin de
düşmesini sağlamaktadır. Emme havası giriş sıcaklığının artırılması silindir içerisine alınan havasının
yoğunluğunun azalmasına bu sebeple volumetrik verimin düşmesine sebep olmaktadır. Aynı HFK değerleri
için silindir içerisine daha az miktarda hava/yakıt karışımının alınması efektif momentin düşmesine sebep
olmaktadır. Ayrıca emme havası giriş sıcaklığının artırılması HCCI motorun çalışma aralığının genişlemesini
sağlamıştır. Özellikle yüksek emme havası giriş şartlarında çok daha fakir karışımlarla HCCI motorun
çalışabildiği görülmüştür. Emme havası giriş sıcaklığı 400C'de iken HFK 1,0 ile 1,43 arasında değişirken,
emme havası giriş sıcaklığının 1000C'ye yükseltilmesi HFK'nın 1,0 ile 2,86 arasında değiştiği görülmüştür.
Emme havası sıcaklığının artması ile efektif özgül yakıt tüketiminin yükseldiği görülmüştür. Bunun nedeni,
sıcaklığın artması ile indike termik verimin düşmesidir. Emme havası giriş sıcaklığının arttırılması yanmanın
avansa alınmasına ve yanmanın önemli bir kısmının ÜÖN’dan önce gerçekleşmesine sebep olduğundan
silindir içerisine sürülen yakıt enerjisi yeteri kadar faydalı işe dönüştürülememiş ve efektif özgül yakıt
tüketimi yükselmiştir.

Şekil. 6. Efektif moment ve efektif özgül yakıt tüketiminin farklı emme havası giriş sıcaklıklarında hava
fazlalık katsayısına bağlı değişimi
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışma dört zamanlı, tek silindirli, benzinli motordan HCCI motora dönüşümü gerçekleştirilmiş Ricardo
Hydra deney motorunda, RON20 yakıtı kullanımında, emme havası giriş sıcaklığının HCCI yanması üzerine
etkileri deneysel olarak incelenmiştir. HCCI motorun çalışma aralığının belirleyebilmek için 800 min-1'den
1600 min-1 motor hızı aralığında, 40 oC, 60 oC, 80 oC ve 100 oC emme havası giriş sıcaklıklarında farklı HFK
değerlerinde deneyler yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda HCCI motorunun çalışması ile ilgili şu
sonuçlar elde edilmiştir;
1. Emme havası giriş sıcaklığının artması ile motorun çalışma aralığının genişleyerek daha fakir karışımlarda
HCCI yanmasının elde edilebildiği görülmüştür.
2. Emme havası giriş sıcaklıklarının yükselmesi ile HCCI yanmasında oluşan düşük ve yüksek sıcaklık
yanmalarının avansa alındığı ve çok yüksek emme havası sıcaklıklarında yanma aşamasının büyük bir
bölümünün ÜÖN’dan önce gerçekleştiği belirlenmiştir.
3. HFK'nın 1,0 olduğu zengin karışımda yanma başlangıcının ve KA50 açısının avansa alınmasından ve bu
açıların ÜÖN'dan önce gerçekleşmesinden dolayı termik verimin düştüğü tespit edilmiştir.
4. Emme havası giriş sıcaklığının artması silindir içerisine alınan karışımın yoğunluğunu azalttığından
volumetrik verim düşmüş ve buna bağlı olarak efektif momentin de düşmesine sebep olduğu tespit edilmiştir.
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Abstract
Increasing productivity in beekeeping activities has become one of the important work areas of today.
Especially climate change, agricultural drugs etc. has led to increased interest in beekeeping. Today's
technology is utilized to increase yield in beekeeping without disturbing the order of the bees. In this
study, a remote-controlled beehive system was modeled to increase honey production with the help of
computer-based systems in beekeeping activities. It is planned to be made meaningful by the software of
the data obtained by means of heat, humidity, weight sensors, and camera. Thus, it is provided to
minimize the interventions for control purposes in hives of beekeepers.
Keywords: Beekeeping, beehive design, hardware modeling, hive design.

1. INTRODUCTION
The loss of honey bees is increasing day by day. The bees are under great threat due to reasons such as
epidemics, parasites, colony collapse disorder, agricultural drugs, global warming, environmental pollution
[1-3]. The behavior of bee colonies against these threats and direct or indirect effect of humans and other
living things are at the beginning of the daily research of the past. With the development of modern
technology, this area has gained the opportunity to conduct in-depth studies and precise measurements [1,4].
Measures against beekeeping threats must be developed or modified taking into account the risks involved in
this area. At the same time, in terms of the bee colony, beekeeping activities has a sensitive structure that
should be disturbed as little as possible in terms of work efficiency and health [5-9]. However, the beekeeper
must visit apiary and hives on a regular basis and have to make the necessary intervention at the right time.
Besides, another difficulty that makes the beekeeper’s work harder is the locations of the apiary and beehives.
The hives must be placed in the apiary by leaving a certain interval [10, 11]. This scattered settlement makes
it difficult for the beekeeper to control the hives. Furthermore, due to plant flora and climate changes, the
location for apiary may be far from the permanent residence of beekeepers [12, 13]. Therefore, in order to
control the beehives, beekeepers need to spend a certain amount of time, labor and money [3, 13].
There have been many studies in the sense of developing beekeeping. HoneyBeeNet [14] is a unit established
by Nasa for research on the effects of plant pollinators on climate, land cover change, and use. HoneyBeeNet
conducts studies on the data obtained using remote sensing technologies with the formative data defined by
the volunteer users. Creating an ecological model and forecasting changes are quite difficult without the
future nectar flow data from local sources with location and time-dependent satellite observations. This
difficulty has been tackled by Nasa with the cooperation of the beekeepers in conjunction with the
HoneyBeeNet project. Coloss [15] is a short name for the honey bee research association, formed by
professional (researchers, veterinarians, agricultural professionals, students, etc.) who are not profit-oriented,
*
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created for the protection of honey bee colonies globally. Coloss offers researchers guidelines for helping
research models related to monitoring of bees in bee behavior studies, following and the use of RFID
technologies. Hudson [16] has developed a low power consumption system using infrared sensors to detect
bee entering and leaving the beehive and saving beep numbers to the SD card. The system is able to switch to
low power consumption when there are no bee transitions and the nights can close itself. It can work with a
small battery for months. Moore [17] has developed a mobile application called Swarmy that works in the
IOS environment in order to record the voices in beehives and help the beekeepers to evaluate the tendency of
bee colonies to swarming. Swarmy can record the sound level in the hive for 7 different frequency values and
allows analysis. Beewise [18] monitors the honey production by measuring the beehive weight and the
system informs the beekeepers via SMS with the GSM module. Hivetracks [19] is an improved cloud-based
internet application for use in the management of beekeeping activities. With Hivetracks, a beekeeper can
plan the work to be done, obtain information and reports on production related to the apiary. The system is a
very user-friendly platform.
The main aim of this study is to design a remote controlled hive system to increase honey production with the
help of computer based systems in beekeeping activities. With remote controlled mechanical hives to be
created
•

The wireless sensor network can be created in the apiary and the data to be obtained can be
transmitted to the server.

•

The analysis of the data transmitted to the server about the hive can be made to reveal undiscovered
information real-time (processing the information about the state of the hive) and retrospective
(making the statistical analysis of the existing data).

•

The population of the bee colony and instant tracking with image processing techniques.

•

With the weight sensor, the amount of honey can be monitored in real time.

•

With the temperature and humidity sensors, the beehive condition can be measured in real time
inside and outside as well.

2. SYSTEM ARCHITECTURE FOR HIVE DESING
In order to increase productivity in beekeeping, it is the basic aim to help the beekeeper without altering the
internal layout of their own. In the proposed system, the hardware structure required for hive status and bee
counting is given below. The system is designed to fit the Langstroth beehive type commonly used
throughout the world and shown in Fig. 1. In Fig. 2, the view from different angles of the hive intended to be
designed are presented.

Fig. 1. Langstroth type hive
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Fig. 2. The view from different angles of the hive

2.1. Hive Status
2.1.1. Temperature and Humidity Information
It is very important that the hive condition can be determined without intervening such as the temperature and
humidity. It is planned to use the DTH22 sensor, which is compatible with the Raspberry Pi development
board and shown in Fig. 3, to control temperature and humidity in operation.

Fig. 3. The DTH22 sensor

DHT22 is an advanced sensor that provides temperature and humidity sensor calibrated digital signal output.
The reason why this sensor is preferred is which can receive temperature and humidity together and has better
sensitivity than other sensors.

2.1.2. Nectar Flow
To understand how much honey is in the hive, the existing systems are realized by the beekeepers intervening
in the hive to take out the honeycomb and make observations. The beekeeper can learn the amount of honey
in the hive without interfering with the hive. It is planned to use foursquare load cells which are a semibridged weight sensor and an HX711 Load Cell - Amplifier given in Fig. 4 to measure the amount of honey
in the study.

(a)
(b)
Fig. 4. (a) Load sensor (b) The HX711sensor

In the system, a maximum weight of 200 kg can be weighed. Multiple sensors should be used at the same
time to increase the weight capacity. Because of HX711 Load Cell - Amplifier Load Cells changes at
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millivolt level, It is used to bring these changes to the level that the Raspberry Pi development board can read.
The load cells are connected to the HX711 sensor and the HX711 sensor is connected to the Raspberry Pi
development module, so that Raspberry Pi can evaluate the incoming information and transmit to the server.
In this study, proportional placement of four load cells on the plywood tray and a plywood shelf is placed on
it and a portable module is planned to be attached so that the hive can be installed afterwards.

2.1.3. Bee Count
Learning the number of bees entering and leaving the beehive may provide a significant benefit to the
beekeeper to control hive activity, to observe the case of swarming of the colony. Thanks to the device to be
designed, the number of bees entering and leaving the hive can be monitored instantaneously. Bee counting is
planned to be done using image processing techniques in the study. For this purpose, Raspberry Pi
development card, Raspberry Pi, and original 5MP camera module are used as shown in Fig 5. The reason for
using the original 5MP camera is that the Raspberry Pi recognizes the camera module as its own hardware
and therefore image processing is instant and fast. The images obtained from the camera are evaluated on
Raspberry Pi and transferred to the server.

Fig. 5. Bee counting module designed in the system

In the designed module, bee counting is planned to be done with transparent Plexiglas. The flow diagram for
the bee input-output count in the system is given in Fig. 6.

Passage of bees through
channels

Processing of this image in
Raspberry Pi module

Enter of the camera
viewpoint of bees passing
through from channels

Detection of input or
output of bees

Transferred to Raspberry Pi
instantly camera image

Transmission to the server

Fig. 6. The flow diagram for the bee input-output count

The location from different aspects of load cells in the hive is shown in Fig. 7.
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(a)

(b)

(c)
(d)
Fig. 7. The location from different aspects of load cells in hive

2.2. Device Application
The recording, pre-processing and transmission of the data from the sensor is performed via the Raspberry Pi
device. Raspberry Pi is a computer widely used as a prototype in electronic projects, designed to be used in
the training of students. Large developer base, open development environment and powerful ARM
architecture are the reason for preference of the device. Raspberry Pi can be installed on various GNU / Linux
distributions or Windows IoT Core developed by Microsoft. Raspbian operating system developed for
Raspberry Pi is one of the most commonly used operating system systems by users for system and drivers for
additional equipment to be connected and able to work steadily.

2.3. The Systems Software Architecture
Determination of environmental data and sending to a remote server and presenting information obtained by
evaluating data can be divided into three parts as shown Fig. 8.
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Fig. 8. The general software architecture of the system

In the first step, the data is taken with the environmental sensors and pre-processing is performed. In preprocessing, data that are not the required standards are cleared and the resulting meaningful data is stored in
the database. In the second stage, this data is transferred to the server using various services and stored in the
server database. In the last stage, the data is analyzed by the server. This information is visualized in vectorial
or numerical form and presented to the user [20].

2.3.1. User application
In this study, it is planned to implement an application that allows users to monitor related to collected data.
The information is received by the server in XML or JSON format and visualized and reported by the user
application. Users can be notified in real time as well as in the past for specific time period information. It is
planned to develop a notification mechanism threatening conditions of bee security or at a time interval
determined by the user [20].

3. CONCLUSION
The studies on beekeeping activities do not have a very long history but these studies are usually done with
the knowledge learned from the ancestral. However, parallel to the development of technology today, the
number of studies aiming to increase efficiency in beekeeping activities is increasing rapidly. In particular,
findings obtained in the direction of the decrease of the bee population have given weight to these studies.
With the proposed system, it is aimed to improve the situation of hives in beekeeping activities through
widely used smartphones or computers to intervene only when necessary of the beekeeper. This structure can
be widely used when it is converted to a less costly system. The most important original value of this work is
to create a product design that improves the existing hives and has the structure to realize the following items.
•

Real-time remote monitoring of hive conditions (weight, temperature and humidity) over the
internet

•

Follow-up of the hive population

•

Reduction of manpower

•

Extraction of benefits from beekeeping activities using scientific infrastructure
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Abstract
Nowadays, the heating of houses in large quantities with fossil fuels can cause problems due to limited
reserves of fossil fuels and environmental effects. In this context, heat pumps for heating purposes are
important alternatives for heating the house. In this study, the performance of the heating of the selected
building by using the ground source heat pump and air source heat pump was determined by determining
the average monthly heat load in the heating season by TS825 method in Kütahya province and also the
performances of 6 different refrigerants has been observed. The thermodynamic analysis of the modeled
heat pumps were carried out and exergo-economic analyzes were carried out by SPECO method.
According to the results obtained, the highest performance was found in R134a and R600a, and the
lowest performance was found in R410A and R507A refrigerants. Exergy efficiencies of compressors
were found between 78% and 92%, exergy efficiencies of condensers were between 94% and 98%, exergy
efficiencies of expansion valves were between 69% and 95% and exergy efficiencies of evaporators were
between 28% and 86%.
Keywords: Heat pump, exergo-economic analysis, SPECO Method.

1. INTRODUCTION
Turkey's total final energy consumption by 2015 about 20% occurred in the housing sector [1]. About 80% of
total energy consumption in housing by using heating and cooling, about 80% of primary energy supply by
ensuring imports and natural gas imports may undermine the possibility of diplomatic crises in recent
alternative ways of heating method at issue made it necessary.Heat pumps are one of the most important
alternatives used for heating and cooling in the housing. In Europe by the end of 2013, the number of
installed heat pump system has been reached 6.74 million [2].
There are many studies in the literature related to heat pumps. Özgener and Hepbaşlı, have experimentally
examined the SAGSHP system for the purpose of heating the greenhouse. COP values for the SAGSHP and
GSHP systems during the heating season were found to be 2.84 and 2.27, respectively. Exergy efficiencies
were found to be; 73.5% for compressor, 80.5% for condenser, 28.6% for evaporator and 87.5% for
expansion valve [3]. Demircioğlu, theoretically examined the use of R-22, R-407c and R-410a fluids in heat
pumps. In the study, the performance of the systems under different operating conditions was examined using
different fluids. As a result of the calculations made, it is seen that the R-22 refrigerant has the highest
performance [4]. Koçak, has studied the SAWSHP system theoretically. The COP values of the heat pump
and the system were found to be 3.09 and 2.36 in December, 3.01 and 2.31 in January and 3.28 and 2.47 in
February, respectively. Exergy efficiencies were recorded in December, January and February, respectively;
*
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80.9%, 78.9% and 79.9% for the compressor, 74.4%, 77.1% and 76.2% for the condenser, 30.6%, 27.0% and
12.3% for the evaporator and 89.3%, 88.6% and 90.1% for the expansion valve, respectively [5]. Alkan et al.,
investigated the effect of different refrigerants on the heating of the house by using ground source heat pump
in Isparta province. Thermodynamic analysis of the system has been done for 6 different refrigerants. It has
been observed that the highest performance can be achieved with the R600 refrigerant that can be used in the
system. As the evaporator temperature increased, the COP value of the system and the efficiency of exergy
increased, with the result that the total irreversibility decreased [6]. Liu et al. examined the performance and
applicability of ground-source heat pumps for the Qiqihaer, Shenyang and Beijing cities in the cold climate
region of China. Firstly, the heat loads of the offices that are thought to be used heat pumps are calculated and
then the performances of heat pumps by TRNSYS program have been examined. The COP values for the
heating and cooling seasons of the heat pumps are; 2.28 and 9.27 for Qiqihaer; 2.62 and 3.74 for Shenyang;
For Beijing, it is calculated as 3,05 and 3,50. It has been observed that the highest performance of the earth
source heat pump system is shown in Beijing city, and the worst performance is shown in Qiqihaer city [7].

2. MATERIAL AND METHOD
2.1. Thermodynamic Analysis
The exergy balance of an open system can be expressed as:

Ein + EQ = Eout + W + I

(1)

The general exergy equation is expressed by the following equation;

E = (h − h0 ) − T0 ( s − s0 ) + ech + (V02 / 2) + gZ 0

(2)

The exergy efficiency of a system can be expressed by the following equation;

η
=

Eout − Etransfer Ein − I in − I out − Etransfer Eavailable
=
=
Ein − Etransfer
Ein − Etransfer
Eloss

(3)

Exergy transfer with work effect can be expressed by the following equation;

Ew = W

(4)

Exergy transfer by heat transfer can be expressed by the following equation;

E
=
Q(1 −
Q

T0
)
Tr

(5)

2.2. Speco Method
In the design and improvement of a system, the share of exergy analysis and cost analysis is great. There are
many studies and improved methods on exergo-economic analysis. One of these methods was applied by
Lazzaretto and Tsatsaronis to SPECO (Specific Cost of Exergy) method developed for exergo-economic
analysis of thermal systems [8]. Speco method comes in three steps.
Determination of exergy flows, In the first stage, the analysis of the components should determine the total
exergy or the total exergy forming components (thermal, mechanical and chemical exergy). Although the use
of total exergy-forming components will increase the accuracy of the analysis, it does not matter for the
exergo-economic results to be achieved. Once the method to be used has been determined, the exergy must be
calculated by determining all mass and energy transfers to the elements.
Identification of fuel and product, The product can be evaluated as the sum of all exergy values at the exit
point, plus the amount of exergy between the inlet and outlet points. Fuel can be calculated by subtracting the
amount of increasing exergy between the inlet and outlet points, summing all exergy values at the entry point,
with the decreasing exergy quantity between the inlet and outlet points. In the analysis, when total exergy is
used, the fuel equals the amount of exergy at the entry point and the product equals the amount of exergy at
the exit point.
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Cost equations, Exergo-economic analysis, the interactions of the thermal system with the environment, or
the inefficiencies in the system can be used to measure the cost of the resulting exergy flows. For this
purpose, the costs of exergy can be determined as follows:
.

.

.

=
C i c=
ci . mi .ei
i. Ei
.

.

(6)

.

=
C o c=
co . mo .eo
o. Eo
.

.

.

.

(7)

C w = cw .W

(8)

C q = cq . Eq

(9)
.

In these equations,
work

and

.

.

.

Eg , Eç , W ve Eq representing exergy transfer realized with exergy inlet, exergy outlet,

heat

transfer,

respectively.
.

.

Cost

.

per

unit

exergy

is

represented

with,

.

ci , co , cw and cq expressions. Ci , Co , Cw and Cq

are cost flows.

Cost equations for each element of the system can be written separately. The cost of the exergy of an element
is equal to the sum of the cost of entering the exergy and the initial investment cost and operatingmaintenance costs of that element. The sum of initial investment cost and operating and maintenance costs is
.

defined as Z . In general, the cost balance for the system component is expressed as:
.
.

∑ (c . E )
o

o n

o

.

.

.

.

+ cw,n .W n = cq ,n . E q ,n + ∑ (ci . E i ) n + Z n

(10)

i

.

.

=
Z A.( Z i + Z om )

(11)
In the above equation, is the ratio of the initial investment cost to the total working hours over the lifetime of
.

the element,

Z om , can be defined as the ratio of the operating and maintenance costs of the element to the
.

annual operating hours of the element. In the Z value calculation,
multiplied by a value factor (A);

A=

.

.

Z i and Z om

CELF
1 + ri

In the above equation,

factors, have to be

(12)

CELF

representing constant escelation levelization factor,

ri

refers to the interest

rate. The constant escelation levelization factor is expressed as;

CELF =

k (1 − k n )
CRF
1− k

(13)

In the above equation, CRF representing capital recovery factor, k , representing price-leveling factor.
The capital recovery factor and the price leveling factor can be found by the following equations;

CRF =

k=

ieff .(1 + ieff ) n

(14)

(1 + ieff ) n − 1

(1 + rn )
(1 + ieff )

(15)
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In the above equations,

ieff and rn

represent the repayment rate and escalation value, respectively. The

exergo-economic factor of the system element, f is defined as the ratio of the sum of initial investment and
operating-maintenance costs to the sum of exergy cost and initial investment and operation-maintenance
costs;
.

f =

Z
.

(16)

.

C+ Z

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Ground source heat pump
When the COP values of the GSHP are examined, it is seen that the COP value increases as the source
temperature increases. The COP values of the heat pump vary between 2.48 and 3.82. The highest COP value
is reached in October. As the condenser outlet temperature drops, the COP value increases. Heat pumps,
using R134a and R600a refrigerants have the highest COP values. The lowest COP values are seen in heat
pumps, using R507A and R410A refrigerant.

Figure. 1. COP values of GSHP

Figure. 2. Exergy efficiency of compressor in GSHP
When the exergy efficiency of the GSHP compressor is examined, it is seen that the exergy efficiency
increases as the source temperature increases. The condenser outlet temperature has no effect on the exergy
efficiency of the compressor. The highest exergy efficiency for the compressor is seen in systems using
R410A and R507A refrigerants, while the lowest exergy efficiency is seen in the system using R600a
refrigerant.
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Figure. 3. Exergy efficiency of evaporator in GSHP
When the exergy efficiency of the GSHP evaporator is examined, it is seen that the evaporator exergy
efficiency is increased as the source temperature increases. The condenser outlet temperature is not affected
on the evaporator exergy efficiency. The highest exergy efficiency for the evaporator is seen in systems using
R410A and R507A refrigerants, while the lowest exergy efficiency is seen in the system using R600a
refrigerant. Evaporator exergy efficiencies of systems varies between 62% and 87%.

Figure. 4. Exergy efficiency of condenser in GSHP
When the exergy efficiency of the GSHP condenser is examined, it is seen that as the source temperature
increases, the condenser exergy efficiency decreases. As the condenser outlet temperature increases, the
efficiency of the condenser exergy does not increase. The highest exergy efficiency for the condenser is seen
in the system that uses the R507A refrigerant, while the lowest exergy efficiency is seen in the system that
uses the R134a refrigerant. The condenser exergy efficiency of the systems varies from 93.6% to 97.5%.

Figure. 5. Exergy efficiency of expansion valve in GSHP
When the exergy efficiency of the GSHP expansion valve is examined, it is seen that the exergy efficiency of
the expansion valve increases as the source temperature increases. As the condenser outlet temperature
increases, the expansion valve exergy efficiency is not increased. The highest exergy efficiency for the
expansion valve is seen in the system that uses the R410A refrigerant, while the lowest exergy efficiency is
seen in the system that uses the R600a refrigerant. The condenser exergy efficiency of the systems varies
between 69.6% and 94.7%.
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Figure. 6. Exergo-economic factor of compressor in GSHP
The exergo-economic factor values for the compressor varies from 72% to 83%. The condenser outlet
temperature has no effect on the exergo-economic factor. For systems using R134a, the exergo-economic
factor of the compressor is the highest, while for systems using R507A and R600a, this value is the lowest.

Figure. 7. Exergo-economic factor of condenser in GSHP
The exergo-economic factor values for the condenser varies from 22% to 57%. As the condenser outlet
temperature decreases, the exergo-economic factor appears to decrease.

Figure. 8. Exergo-economic factor of evaporator in GSHP
The exergo-economic factor values for the evaporator varies from 8% - 20%. As the condenser outlet
temperature decreases, the exergo-economic factor appears to decrease.
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Figure. 9. Exergo-economic factor of expansion valve in GSHP
The exergo-economic factor values for the expansion valve are between 2% and 14%. As the condenser outlet
temperature decreases, the exergo-economic factor appears to decrease.

3.2. Air source heat pump

Figure. 10. COP values of ASHP
When the COP values of the ASHP are examined, it is seen that the COP value increases as the source
temperature increases, as in GSHP. The COP values of the heat pump varies between 2.64 and 4.31. The
highest COP value is reached in May. As the condenser outlet temperature drops, the COP value increases.
Heat pumps using R134a and R600a refrigerants have the highest COP value. The lowest COP values are
seen in heat pumps using R507A and R410A refrigerant.

Figure. 11. Exergy efficiency of compressor in ASHP
When the exergy efficiency of the ASHP compressor is examined, it is seen that the exergy efficiency
increases as the source temperature increases. The highest exergy efficiency for the compressor is found in
R410A and R507A refrigerants, with the lowest in the R600a refrigerant. Compressor exergy efficiency of
the systems varies between 79.4% and 92.4%.
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Figure. 12. Exergy efficiency of evaporator in ASHP
When the exergy efficiency of the ASHP evaporator is examined, it is seen that evaporator exergy efficiency
increases as the source temperature increases. The condenser outlet temperature is not affected on the
evaporator output. The highest exergy efficiency for the evaporator is seen in systems using R410A and
R507A refrigerants, while the lowest is seen in the system using R600a refrigerant. The evaporator exergy
efficiency of the systems varies between 28.2% and 77.2%.

Figure. 13. Exergy efficiency of condenser in ASHP
When the exergy efficiency of the ASHP condenser is examined, it is seen that as the source temperature
increases, the condenser exergy efficiency decreases. As the condenser outlet temperature increases, the
efficiency of the condenser exergy does not increase. The highest exergy efficiency for the condenser is seen
in the system that uses the R507A refrigerant, while the lowest is seen in the system that uses the R134a
refrigerant. The condenser exergy efficiencies of the systems varies from 94.4% to 97.9%.

Figure. 14. Exergy efficiency of expansion valve in ASHP
When the exergy efficiency of the ASHP expansion valve is examined, it is seen that the exergy efficiency of
the expansion valve increases as the source temperature increases. As the condenser outlet temperature
increases, the expansion valve exergy efficiency is not increased. The highest exergy efficiency for the
expansion valve is seen in the system that uses the R410A refrigerant, while the lowest exergy is seen in the
system that uses the R600a refrigerant. The expansion valve exergy efficiencies of the systems varies from
68.8% to 94.8%.
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Exergo-Economic Analysis of Air and Ground Source Heat Pumps Using Different Refrigerants in Kütahya
Region, Turkey O. O. Yolcan,, R. Kose1, M. A. Ozgur, O. Kosar, Y. F. Gorgulu
The exergo-economic factor values for the compressor range from 72% to 81%. The condenser outlet
temperature has no effect on the exergo-economic factor. For systems using R134a, the exergo-economic
factor of the compressor is the highest, while for systems using R507A and R600a, this value is the lowest.

Figure. 15. Exergo-economic factor of compressor in ASHP

Figure. 16. Exergo-economic factor of condenser in ASHP
The exergo-economic factor values for the condenser range from 19% to 55%. As the condenser outlet
temperature decreases, the exergo-economic factor appears to decrease.

Figure. 17. Exergo-economic factor of evaporator in ASHP
Exergo-economic factor values for the evaporator are in the range of 3.4% - 8%. As the condenser outlet
temperature decreases, the exergo-economic factor appears to decrease.
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Figure. 18. Exergo-economic factor of expansion valve in ASHP
The exergo-economic factor values for the expansion valve range from 1.4% to 12%. As the condenser outlet
temperature decreases, the exergo-economic factor appears to decrease.
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Abstract
In this study, the sea water effect on the mechanical properties of composite materials was determined
with experimental study. The composite plates were dimensioned and waited in sea water with different
days. As a result of consolidation time, the samples were removed from the water and tensile and
compression tests were performed according to the relevant ASTM standards. As a result, strength
changes occurring in the composite plates and change in water retention over time were determined.

Keywords: Composite materials, Sea water effect, Mechanical properties

1. GİRİŞ
Kompozit malzemeler hafiflikleri ve korozyona karşı dirençlerinden dolayı hava ve deniz araçlarında
geleneksel malzemelerin yerini almaktadırlar. Deniz suyunun galvanik ve korozif etkisi deniz araçlarının
içinde bulunduğu ortamı malzemelerin mekanik davranışları açısından olumsuz etkiye sebep olur. Bu tür
yenimli ortamlarda, geleneksel malzemeler (metalik malzemeler) korozyondan korunmak amacı ile boya vb.
koruyucu örtülerle kaplanmak zorundadır. Bunun aksine kompozit malzemelerin elektrik iletiminin zayıf
olması ve oksitlenme davranışı göstermediklerinden herhangi bir korozif ve galvanik korunma ihtiyacı
duymazlar. Deniz suyunda uzun süreli kullanımların dezavantajı olarak kompozit malzemeler ise belirli bir
miktar deniz suyu ile ıslanarak absorbe ederler. Bu durum uzun süre deniz suyunda kalan kompozit
malzemelerin mekanik özelliklerini değiştirebilir.
Xu vd. [1] deniz suyunda uzun süreli kalmış cam fiber/vinilester komozit levhaların mekanik davranışlarını
çarpma testleri ile araştırmışlardır. Doymamış cam fiber/polyester kompozit malzemelerin mekanik
özellikleri üzerine deniz suyu etkileri Gu [2] tarafından standart çekme testleri ile araştırılmıştır. Tsenoglou
vd. [3] deniz suyu emilimin kompozitlerin arayüzey kayma mukavemeti üzerine etkilerini araştırmışlardır.
Örçen ve Gür [4] deniz suyunda bekletilmiş örgülü cam elyaf takviyeli prepreg kompozitlerin mekanik
özelliklerinin değişimini araştırmışlardır. Karbon fiber ve cam fiber takviyeli kompozit malzemelerin
mekanik özellikleri üzerine deniz suyu emiliminin etkileri Kootsakos ve Mouritz [5] tarafından yapılan
burkulma ve arayüzey kırılma deneyleri ile araştırılmıştır. Aldajah vd. [6] deniz suyu ve musluk suyunda
bekletilmiş kompozit levhaların eğilme davranışlarını araştırmışlardır. Arıtılmış suda belirli sıcaklıklarda ve
sürelerde bekletilmiş fiber takviyeli kompozit malzemelerin dinamik, statik çekme testi ve aşınma dayanımı
deneyleri Guermazi vd. [7] tarından yapılan çalışma ile araştırılmıştır.
Bu çalışmada oda sıcaklığında 9 ve 18 ay süre ile bekletilmiş örgülü cam elyaf takviyeli epoksi matriks
reçineli kompozit levhaların mekanik davranışları çekme testleri ile belirlenmiştir. Elastisite modülü, poisson
oranı, kayma modülü ve çekme dayanımları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler ile
sunulmuştur.
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2. DENEYSEL ÇALIŞMA
Mekanik özelliklerin belirlemesi için 8 tabakalı örgülü cam fiber takviyeli, epoksi matriks reçineli kompozit
levhalar kullanılmıştır. Deneysel çalışma için 2.2 mm kalınlığında, 15 mm genişliğinde ve 180 mm
uzunluğunda boyutlandırılmış levhalar kullanılmıştır. Boyutlandırılan kompozit levhalar 9 ve 18 ay süresince
deniz suyu içerisinde bekletilmiştir. Kontrol gurubu olarak ta deniz suyuna konulmamış ve oda sıcaklığında
muhafaza edilmiş numuneler kullanılmıştır. Deneyler 100 kN kapasiteli Instron BS 8801 çekme test
cihazında 1mm/dk çekme hızında gerçekleştirilmiştir. Elastisite modülü, kayma modülü, poisson oranını
tespit etmek amacı ile boyutlandırılmış numunelere strain-gauge yapıştırılmıştır. Çekme mukavemetinin
belirlenmesi içinse numune kırılıncaya kadar çekme yükü uygulanmıştır. Şekil 1’de deney düzeneği ve straingauge yapıştırılmış numune görülmektedir.

Deney Düzeneği

Çekme Yönü

Çekme Yönü

Çekme Yönü

Çekme Yönü

Dikey Yapıştırılmış Strain gauge

Yatay Yapıştırılmış Strain gauge

Şekil. 1. Deney düzeneği ve strain-gauge yapıştırılmış numuneler

Çekme testleri sonucunda Şekil 2’de elde edilen gerilme(σ) - % uzama (ε) grafikleri elde edilmiştir.
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Şekil. 2. Çekme Deneyi sonucunda elde edilen gerilme(σ) - % uzama (ε) grafikleri

Çekme testleri gerçekleştirilirken mekanik özellikleri (Elastisite modülü, poisson oranı ve kayma modülü)
belirlemek için numunelere 1 mm uzama elde edilinceye kadar yük uygulanmış ve strain-gauge yapıştırılmış
numunelerin bağlı olduğu veri toplama sisteminden uzama oranları (ε) belirlenmiştir. Çekme test cihazından
elde edilen normal gerilme (σ) değerleri ve 1-4 bağıntıları [8] yardımı ile Elastisite modülü, poisson oranı ve
kayma modülü tespit edilmiştir.
Elastisite modülünün tespit edilirken kompozit levhaya yük doğrultusunda strain-gauge yapıştırılmıştır.
Çekme test cihazına numunenin kesit alanı girilerek fiber takviye doğrultusundaki normal gerilme değeri σ 11
elde edilmiştir. Fiber takviye doğrultusundaki uzama oranı ε 11 ise strain-gaugenin bağlı olduğu veri
toplayıcısından elde edilmiştir. (1) bağıntısında yerine yazılan σ 11 ve ε 11 değerlerinin bölünmesinde E 11 elde
edilmiştir. Kompozit levhada takviye olarak örgülü fiber kullanıldığı için E 11 = E 22 olarak kabul edilmiştir.

σ 11 = ε11 . E11 ⇒ E11 =

σ 11
ε11

(1)

Poisson oranı tespit edilirken fiber takviye doğrultusuna dik olacak şekilde yapıştırılmış strain-gaugeden elde
edilen uzama oranı ε 22 değerleri veri toplayıcısından elde edilmiştir. Yüke dik yönde elde edilen uzama
oranları ve yükleme doğrultusunda elde edilen uzama oranlarına (2) nolu denklemde yerine yazılarak 1-2
doğrultusunda poisson oranı υ 12 elde edilmiştir.

ν 12 = −

ε 22
ε11

(2)

Kayma modülü tespit edilirken 45o fiber takviye açısına sahip numunelere yükleme doğrultusunda
yapıştırılmış strain-gauge değerleri kullanılarak E x elastisite modülü tespit edilmiştir. Elde edilen elastisite
modülü E x , (1) bağıntısından elde edilen elastisite modülü E 11 = E 22 ve (2) bağıntısından elde edilen poisson
oranı υ 12 (3) bağıntısında yerine yazılarak 1-2 doğrultusunda kayma modülü G 12 elde edilmiştir.
G12 =

1
2.υ12
4
1
1
−
−
+
E x E11 E22
E11

(3)

Çekme mukavemetini elde etmek için hazırlanmış olan numunelere kopana kadar çekme yükü uygulanmıştır.
Kopma anında kaydedilen en büyük yük değeri P ve numunenin kesit alanı A (4) bağıntısında yerine
yazılarak fiber yönünde X t çekme mukavemeti elde edilmiştir. Kompozit levhada takviye olarak örgülü cam
fiber kullanıldığı için elde edilen çekme mukavemeti aynı zamanda fibere dik yöndeki çekme mukavemetine
Y t eşittir.
X t = Yt =

P
A

(4)

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Deniz suyunun kompozit malzemelerin mekanik özelliklerini araştırmak amacı ile oda sıcaklığında
bekletilmiş ve 9, 18 ay süresince deniz suyunda bekletilmiş kompozit numuneler çekme testlerine tabi
tutulmuştur. Elastisite modülü, poisson oranı ve çekme mukavemetini belirlemek amacı ile 0o fiber takviye
açısına sahip numuneler kullanılırken kayma modülünün tespiti için 45 o fiber takviye açısına sahip
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numuneler kullanılmıştır. 1-4 bağıntılarından yararlanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda tablo 2’de yer
alan mekanik özellikler belirlenmiştir.
Tablo I. Deniz suyunda bekletilmiş kompozit levhaların mekanik özellikleri tablosu

Bekleme

Elastisite Modülü

Poisson oranı

Süresi

E 11 = E 22

υ 12

(MPa)

Kayma Modülü

Çekme Mukavemeti

G 12

X t =Y t

(MPa)

(MPa)

Kuru

41436.67

0.237

3188.26

525.81

9 ay

40214.13

0.209

2877.59

493.27

18 ay

39250.07

0.198

2737.53

476.37

Tablo2’den görüldüğü üzere deniz suyunda bekleme süresine bağlı olarak mekanik özellikler azalmıştır.
Deniz suyunda bekleme süresine bağlı olarak elastisite modülünün % 3 ile %5 arasında azaldığı
belirlenmiştir. Poisson oranı ise % 12 ile %16.5 oranında azalmıştır. Kayma modülü yaklaşık % 10 ile %14
arasında azalmıştır. Çekme mukavemeti ise % 6 ile %9.5 arasında azalmıştır. Azalma oranlarına bakıldığı
zaman en büyük azalma oranlarının poisson oranı ve kayma modülünde olduğu görülmektedir. Mekanik
özelliklerde meydana gelen azalmaların başlıca nedeni fiberlerin deniz suyunu çekerek fiber ile matris
arasındaki fiziksel bağları zayıflatması olduğu düşünülmektedir.
Yapılan çalışma sonucunda sadece deniz suyunda beklemiş olmanın kompozit malzemelerin mekanik
özelliklerini etkilediği görülmektedir.
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Abstract
The increasing environmental awareness in architecture has raised the demands towards more efficient
use of resources and the development of energy efficient solutions. In recent years, considerable efforts
have been realized to enhance energy efficiency and decrease energy consumption. The concept of energy
efficiency in buildings is related to the energy supply needed to achieve desirable environmental
conditions that minimize energy consumption. The main source of energy-efficient design approaches is
the nature. All organisms in nature are equipped monumentally especially in terms of survival and energy
matters. Nature has the most optimized organization in terms of form, function, structure, and material. It
has all the makings of energy efficient design solutions in architecture. For this reason, architects or
designers need to perceive nature as the main source and in this context, developing biomimetic design
solutions by inspiration from nature have a great potential for innovation and energy efficient solutions.
In this study, the role of nature in architecture has been examined in order to find out how architecture
has been affected by nature throughout the history. Various examples inspiration from nature in different
ways such as form, function, material, etc. are investigated in detail. This study has purposed to draw the
attention of architects as well as architectural students to nature and inspiration from nature in different
ways for energy efficiency.
Keywords: Architectural design, imitation of nature, inspiration, biomimetic

1. INTRODUCTION
Human being was surrounded by nature from the beginning of human creation. Everything in nature is well
organized in a harmony with the other parts of it. Humans have long researched to nature for inspiration in
answering the difficulties in every part of life.
Nature has had millions of year enormous structures and mechanisms that work better than current
technologies, require less energy and provide sustainability. Nature is by the richest source of inspiration and
knowledge that we have. The building industry is moving towards a more “environmentally nature inspired
understanding” of how nature responds to its environment and how architects and engineers do the same.
Humans have always examined thoroughly the nature for inspiration to solve problems. The term of
biomimicry appeared in 1982 and it was published by the famous scientist Janine Benyus in her valuable
1997 book (Biomimicry Innovation Inspired by Nature). Biomimicry was described in her book as ‘‘the new
science that studies nature’s models and imitating these designs to solve human problems”. She also claimed
looking to nature as a ‘‘Model, Measure, and Mentor” and she also emphasized that the main aim of
biomimicry is sustainability [1]. Biomimicry is an approach to innovation that examines sustainable solutions
to difficulties on human life by imitating nature. Biomimicry from bios, meaning life, and mimesis, meaning
to imitate is a new discipline. Consequently, biomimicry explores to understand how we ought to integrate
ourselves with nature. It addresses extensive study field such as medicine, manufacturing, engineering,
architecture, material technology and many other technologies. Biomimicry is a new way of considering and
*
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evaluating nature based not only on what can be gained from the nature, but also on what can be learned from
it [2].
Nature is always an inspiration resource to many architects and engineers with its durability, rigidity,
lightness structures, etc. Moreover, inspiration from nature has been observed in various of an architectural
building elements such as roof, facade, structural system etc. The aim of this study is to examine the
similarities between the natural environment and constructed architectural designs in nature. Within this
scope of the study, remarkable architectural constructions and their source of inspiration are presented. By the
ways of these samples biomimicry in architecture is discussed in detail.

2. BIOMIMICRY IN ARCHITECTURE
Nature is always an inspiration resource to many architects and engineers with its durability, rigidity,
lightness structures, etc. Moreover, inspiration from nature has been observed in various of an architectural
building elements such as roof, facade, structural system etc.
Biomimicry is the study of emulating and mimicking nature, where it has been used by designers to help in
solving human problems. From centuries ago designers and architects looked at nature as a huge source of
inspiration. In different periods of the history of architecture, many famous architects such as Gaudi, Otto,
Candela, Calatrava, Peter Cook, Norman Foster, Toyo Ito, Nicholas Grimshaw etc. inspired from nature in
their architectural designs. Architects are interested in biomimicry not only to discover new ways of building,
but also to find new resources of inspiration for aesthetic concern. In many examples, it is observed that the
buildings which are called as energy efficient, ecological or environmentally friendly buildings are more
durable and require less energy or fewer materials. The issues related to the sustainability structures in
architecture are among the problems that can be addressed by integrating the biomimicry understanding to an
architectural design. Benefiting from an integrated design process can help developing facilities to determine
energy oriented solutions to building problems. Nature is the richest resource of inspiration and information.
It might have a solution to any problem with its different comprehensive solution resources.

3. EXAMPLES OF ARCHITECTURAL BIOMIMICRY
There are various biomimicry examples in architecture. In this study some of them are presented. For
instance, Beijing national stadium, constructed in China like the Bird’s Nest (Fig.1). The steel shell is
designed by Arup architecture. This building is not only energy efficient and eco-friendly but also inspired by
the nature.

Fig. 1. Beijing natural stadium [3].

Architect Norman Foster inspired by this Venus flower designed Gherkin tower (Fig.2). It has a hexagonal
skin. Venus flower sits in an underwater environment with strong water currents and its lattice like
exoskeleton [4].
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Fig. 2. Venus Flower and Gherkin Tower [5].

Eiffel tower which is constructed in Paris, is designed by Stephen Sauvestre. While Sauvestre is investigating thigh
bone, he realized that thigh bone could carry the body’s all pressure and force. He inspired from this function and
used it in the design of Eiffel tower (Fig.3).

Fig. 3. Thigh bone and EiffelTower [4].

Crystal Palace is one of the first and most famous examples of biomimicry was seen in 1851, designed by Joseph
Paxton. He inspired from a kind of lotus called Victoria amazonica in the design of Crystal Place. Despite its elegant
appearance, lotus has huge huge leaves and can carry people. Paxton inspired from the function of the lotus leaves in
the design of the Crystal palace roof (Fig. 4).

Fig. 4. Crystal Palace and lotus[6].
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Munih Olympic stadium’s roof is designed based on the wings of the dragonfly. Despite the thinness of the
wing of the dragonfly, it is very strong. Because, it consists of approximately 1000 compartments. Thanks to
this segmented structure, the wings of the dragonfly are not turn and they can resist air pressure (Fig. 5)

Fig. 5. Munih Olympic stadium [7].

Radiolarians and diatoms have rich structures that can provide an architectural catalog. Various architects are
inspired from these alives in their projects. EXPO 76 USA pavilion, constructed in Canada in 1976, inspired
from Radiolarians. The dome of the building is imitated from these alives (Fig. 6).

Fig. 6. EXPO 76 USA pavilion [8].

In EDEN project, the building consists of two main biomes and each consist of several domes joined together
and joined in the middle by the link building. The project’s starting point is the geodesic dome. The area is a
rugged terrain. It is a clay pit area. For solving this problem, Grimshaw inspires from soap bubbles. They can
adapt to any surface they settle on and when two or more bubbles join to these, the line of the join is always
exactly perpendicular. It is the source of inspiration for the rugged terrain and shifting sands of the pit.(Fig.
7). Domes in the biomes have pentagonal and hexagonal connections. These surfaces in domes are covered an
ultra lightweight covering material called ethylene tetrafluoroethylene copolymer.

1121

Biomimetic Approaches in Architectural Design based on Energy Efficiency T.İnan

Fig. 7. EDEN project [9].

One of the most effective ways to cut down the ecological footprint of the buildings is to evaluate nature through
biomimicry. The Habitat 2020 building envisioned for china (Fig.8) is a future forward example of biomimetic
architecture that fuses high-tech ideas with basic cellular functions to create ‘living’ structures that operate like
natural organisms [10]. The ‘skin’ of the Habitat 2020 building reacts to external stimuli, opening, closing and
breathing throughout the day through a system of ‘cellular’ openings that allow light, air, etc. like the surface of a
leaf. Habitat 2020 enhances the indoor air quality and ensures natural air conditioning. The skin can even absorb
moisture from the air and collect rainwater before purifying and filtering it.

Fig. 8. EDEN project [10].

4. CONCLUSION
In conclusion, nature will be a more effective inspiration source to architects, engineers and many other disciplines as
it is in the past. The design of ecological environmentally friendly buildings must be increased. Nature and
architectural design must be intertwined for durability, energy efficiency and sustainability. Architects and engineers
have to make buildings that do more and using less. Nature is always using limited resources at its maximum level.
Environmentally nature inspired understanding will contribute to new architectural designs and production of new
technologies which are environmentally friendly and sustainable. Architects need to integrate nature's tremendous
solution resources into building designs to reach more with less energy for an especially sustainable environment:

REFERENCES
[1] Aziz, M. S., El Sherif, A.Y., Biomimicry as an approach for bio-inspired structure with the aid of computation, Alexandria
Engineering Journal 55; 707-714, 2016.

1122

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
[2] Elmeligy, D. A., Biomimicry for ecologically sustainable design in architecture: a proposed methodological study. In:
Proceedings of 6th International Conference on Harmonisation between Architecture and Nature, WIT Transactions
on The Built Environment, Vol.161, p.45-57, 2016.
[3] The design build website, (2017), (online), Available: https://www.designbuild-network.com
[4] İleritürk, İ., Mimarlık Eğitiminde Doğa ile İlişki Bağlamında Biyomimikri, İstanbul, 2016.
[5] The biomimetic architecture website, (2017), (online), Available: https://biomimetic architecture.com/Foster’s natural
inspiration.
[6] The alive website, (2017), (online), Available: https://www.alive.com
[7] The doga ve teknoloji website, (2017), (online), Available: http://www.dogaveteknoloji.com/saglam-ve-hafif-catilaraornek
[8] The doga ve teknoloji website, (2017), (online), Available: http://www.dogaveteknoloji.com/isinlilarin-kubbemimarisine-ornek-olan-tasarimlari/
[9] Karabetça, A., Doğadan Esinlenmiş Tasarımlar: Tasarım Stratejisi Olarak Biyomimikri, İstanbul, 2015.
[10] Rao, R., Biomimicry in Architecture, International Journal of Advanced Research in Civil,Structural,Environmental
and Infrastructure Engineering and Developing, 1(3); 101-107, 2014.

1123

Thermal Aging Effect on the Strength of Single Lap Jointed
Composite Plates
K. Turan1,*, N. Satı2
1

Department of Mechanical Engineering, Dicle University,Diyarbakır,Türkiye
Department of Mechanical Engineering, Dicle University,Diyarbakır,Türkiye

2

Abstract
In this study, the thermal aging effect on failure loads of the single lap jointed composite plates
was determined with experimental study. The composite plates were joined with adhesive and
these plates were exposed to the different temperature in an electrical oven. At the end of
thermal aging process, these plates were loaded with axial tensile load. The failure load of
thermally aged specimens results were compared to un-aged specimens results. As a result of
these studies, the thermal aging effect on the strength of single lap joints was determined.
Keywords: Composite materials, Thermal aging effect, Adhesively lap joints.

1. GİRİŞ
Kompozit malzemeler mekanik özellikleri nedeni ile giderek yaygın kullanım alanı bulan malzemelerdir.
Özellikle kaynak edilmeleri mümkün olmadığı ve mekanik birleştirme yöntemleri (perçin, civata, pim vb.)
bazı mekanik dezavantajlar barındırdığı için geleneksel malzemelere göre birleştirilmeleri bazı zorluklar
barındırmaktadır. Birleştirme yönteminde yaşanan güçlükler yapışma bağlantılarının önemini giderek
arttırmış ve kimya endüstrisinin katkıları ile kompozit malzemelere özel yapıştırıcılar ve bağlantı yöntemleri
geliştirilmiştir. Yapışma bağlantıları fiziksel olduğu kadar kimyasal bazı özellikleri de barındırdığı için çevre
şartlarının bağlantı mukavemeti üzerine etkileri geleneksel birleştirme yöntemlerine göre daha fazla
olmaktadır. Yapışma bağlantısının bulunduğu bölgede meydana gelebilecek olan sıcaklık artışının bağlantı
mukavemeti üzerine etkileri araştırılması gereken bir konudur. Tek tesirli yapışma bağlantılarının hasar
davranışlarının analizi birçok araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir [1-9].
Allman [1] ve Her [2]tarafından yapılan çalışmalarda tek tesirli yapışma bağlantılarında gerilme analizi
analitik yöntemler kullanılarak araştırılmıştır. Yapıştırma uzunluğu, yapıştırıcı kalınlığı ve yapıştırıcının
mekanik özellikleri değişiminin etkileri araştırılmıştır. Tek tesirli yapışma bağlantılarının hasar davranışları
Turan ve Kaman [3] ve Apalak ve diğ. [4] tarafından deneysel ve sayısal yöntemlerle araştırılmıştır.
İlerlemeli hasar analizi metodu kullanılarak yapılan sayısal çalışmalar ANSYS programında
gerçekleştirilmiştir. Turan ve Pekbey [5] ve Khalili ve diğ. [6] tarafından yapılan çalışmalarda tek tesirli
yapışma bağlantılarının mukavemeti üzerine takviye edilmiş yapıştırıcı tipinin etkileri araştırılmıştır.
Yapıştırıcıya eklenen atık kompozit tozları ve elyaf kırpıntılarının hasar yükü üzerine etkileri incelenmiştir.
Charalambides ve diğ. [7] dış kısmından yama ve yapıştırıcı kullanılarak tamir edilmiş kompozit levhaların
hasar davranışları üzerine dış ortam şartlarının etkilerini deneysel ve sayısal yöntemlerle araştırmışlardır.
Kuru ortam ve nemli ortamda zamana bağlı olarak tamir bağlantılarının davranışlarını incelemişlerdir. Zhang
ve diğ. [8] tek ve çift tesirli yapışma bağlantılarının hasar yükleri üzerine düşük ve yüksek sıcaklıkların
etkilerini araştırmışlardır. Tek tesirli yapışma bağlantıları üzerine sıcaklık değişiminin etkileri Silva ve
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Adams [9] -55 oC ve 200 oC arası değişen sıcaklıklarda tek tesirli yapışma bağlantılarının hasar yüklerinin
değişimini araştırmışlardır.
Bu çalışmada tek tesirli yapışma bağlantılarının mukavemeti üzerine sıcaklığın etkisi araştırılmıştır. Örgülü
cam fiber takviyeli epoksi matriks reçineli kompozit levhalar endüstriyel amaçlı kullanılan epoksi esaslı
yapıştırıcı kullanılarak yapıştırılmıştır. Üretilen tek tesirli bağlantılar sıcaklık kontrollü fırında 4 saat süre ile
50, 100 ve 150 oC sıcaklığa maruz bırakılarak termal yaşlandırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Aynı şartlarda
üretilmiş ve oda sıcaklığında bekletilmiş numuneler ise kontrol gurubu olarak kullanılmıştır. Statik çekme
yükü uygulanan numuneler kopana kadar yük uygulanmış ve bağlantı mukavemeti değişimi belirlenmiştir.

2. PROBLEMİN TANIMI
Tek tesirli yapışma bağlantıları üzerine termal yaşlanma etkilerini araştırmak amacı ile kompozit levhalar ve
yapıştırıcı kullanılarak tek tesirli yapışma bağlantıları üretilmiştir. Çalışmada kullanılan tek tesirli yapışma
bağlantısı ve geometrik özellikleri Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil. 1. Problemin tanımı [1-9].

Şekilde görülen bağlantıda kullanılan geometrik özellikleri: “L” kompozit levhanın uzunluğu sabit olup “100
mm” olarak alınmıştır, “La” bindirme uzunluğu olup sabit 30 mm dir, “t” kompozit levhanın kalınlığı sabit “2
mm”, “ta” yapıştırıcı kalınlığı sabit “0.3” mm dir, ve “w” kompozit levhanın genişliği sabit “30 mm” olarak
alınmıştır. Sıcaklık değişiminin etkilerini araştırmak amacı ile üretilen numuneler iki gurup olarak
hazırlanmıştır. Birinci gurup numuneler sabit 4 saat süre ile 50, 100 ve 150 oC sıcaklığa maruz bırakılmıştır.
İkinci gurup numune ise kontrol gurubu olup oda sıcaklığında (25 oC) bekletilmiştir. Numuneler
hazırlanırken, öncelikle bağlantı yapılacak bölgeler zımpara yardımı ile pürüzlerinden arındırılmış ve daha
sonra aseton ve yardımı ile toz ve kirleri temizlenmiştir. Yapıştırıcı olarak iki bileşenli ve ticari amaç için
kullanılan epoksi amaçlı yapıştırıcı ve sertleştiricisi kullanılmıştır. 1/1 oranında karıştırılan yapıştırıcı
kompozit levhanın birleştirilecek bölgesine sürtülerek diğer kompozit üzerine yapıştırılmıştır. Yapışma
bağlantısı üç boyutlu yazıcıdan elde edilen özel kalıplar içerisinde yapılmış ve bir gün süre ile kalıp içerisinde
bekletilerek kürleşme işlemi gerçekleştirilmiştir. Şekil 2’de deney düzeneği, kürleme işlemine bırakılan
bağlantı ve kalıp görülmektedir.

Şekil. 2. Kalıp ve hazırlanan numune

Her bir bağlantı türü için 3’er adet numune hazırlanmıştır. Elde edilen tek tesirli yapışma bağlantıları sıcaklığı
termostat ile kontrol (+/- 5oC) edilen fırına yerleştirilerek 4 saat süre ile öngörülen sürede bekletilmesi
sağlanmıştır. Sıcaklık etkisi ile termal yaşlanmaya uğrayan numuneler 100 kN kapasiteli Instron BS 8801
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çekme test cihazında 0.5 mm/dk çekme hızında statik çekme yüzüne maruz bırakılmıştır. Deneyler kopma
hasarı gerçekleşinceye kadar sürdürülmüş ve elde edilen en büyük yük değerleri bağlantının hasar yükü
olarak kabul edilmiştir. Şekil 3’de deney düzeneği görülmektedir.

Şekil. 3. Deney düzeneği

Çekme deneyleri sonucunda elde edilen yük-uzama grafikleri Şekil 4’te görülmektedir.
Şekil 4’ten görüldüğü üzere yapışma bağlantısına uygulanan yükler uzama karşısında lineer olarak artmış ve
belirli bir yük değerine ulaştığı anda bağlantı aniden kırılarak hasara uğramıştır. Aynı zamanda oda
sıcaklığının üzerinde yaşlandırma işlemine tabi tutulan numunelerin çekme yük değerlerinin ve uzamalarının
arttığı görülmektedir.
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25 oC

50 oC

100 oC

150 oC

Şekil. 4. Çekme deneyi sonuçları

3. SONUÇLAR
Deneysel çalışmanın sonunda termal yaşlandırma işlemine tabi tutulmuş tek tesirli yapışma
bağlantılarının hasar yükleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Her üç numuneden elde edilen hasar yüklerinin
ortalamaları alınarak sıcaklığa karşın hasar yükleri değişimi grafiği Şekil 5’te sunulmuştur.

Şekil. 5. Hasar yüklerinin yaşlandırma sıcaklığına göre değişimi grafiği

Şekil 5’te görüleceği üzere yaşlandırma işlemi sonucunda hasar yüklerinin arttığı görülmektedir. En
büyük hasar yükü 7104 N ile 4 saat süre ile 50 oC fırında bekletilmiş numuneye aitken en düşük hasar yükü
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ise oda sıcaklığında bekletilen numunede 3836 N olarak ölçülmüştür. Hasar yüklerinin artışını görmek amacı
ile farklı sıcaklıklarda bekletilmiş numunelerin hasar yükleri, oda sıcaklığındaki numunelerin hasar yükleri ile
karşılaştırılarak Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo I. Hasar yüklerinin sıcaklığa karşı değişimi tablosu
50 oC

100 oC

150 oC

% 90

% 82

% 79

Tablo1’den görüleceği üzere en büyük hasar yükü artışı 50 oC sıcaklığı için elde edilirken en düşük artış oranı
ise 150 oC bekletilmiş numuneden elde edilmiştir.

4. TARTIŞMA
Tek tesirli yapışma bağlantıları üzerine termal yaşlanma etkilerinin araştırıldığı çalışma sonucunda elde
edilen bulgular şu şekilde sıralanabilir:
•

Termal yaşlandırma işlemi sonucunda tek tesirli yapışma bağlantılarının hasar yükleri artmıştır.

•

En büyük artış 50oC sıcaklıkta bekletilen numuneden elde edilmiş ve daha sonra sıcaklık
arttırıldıkça hasar yüklerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Bu durum yapıştırıcının belirli sıcaklık
artışı sonucunda hasar yüklerinin arttığını ve bu yük değerinin geçilmesi halinde mukavemet
üzerinde olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir.

•

Termal yaşlandırma işlemi sırasında numunelerin eşit sürede fırında tutulmaları yük değerlerinin
net bir şekilde anlaşılmasına yardımı olsa da 100 ve 150 oC sıcaklığa çıkıldığı zaman
mukavemetteki artışın düşmesi kürleme süresi değişiminin etkilerini ön plana çıkarmaktadır.
Yaşlandırma işlemi sırasında bekletme süresinin de araştırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

•

Yapıştırıcı ve kompozitin mekanik özelliklerinin bağlantı haricinde incelenmesi sonucunda
mukavemet artışının sebebi net olarak anlaşılacaktır.

•

Yapışma bağlantısının uygulanmasından sonra termal bir yaşlanmaya tabi tutulmalarının faydalı
olduğu sonucu bu çalışmadan elde edilmiştir.
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Abstract
In this study, a PID digital controlled convective type drying system is designed and manufactured in the
lab conditions to investigate the drying characteristics of some fruits and vegetables. The humidity and
velocity of drying air, product weight, inside and outside air temperatures of drying cabinet may be
measured by designed and manufactured system. The drying air temperature is controlled with the aid of
a PID digital controller attached to the heating element (PT100), which can be used in wide variety of
applications with universal processes. Nevertheless, a Solid State Relay (SSR) was used to control line
voltage to the heating element (2000 W) in the system. The air velocity for the system is obtained from a
fan controlled by different DC voltages. This fan requires a power source ranging from about 3V and 12V
to produce the required air velocity. The obtained air velocities corresponding to these voltage values
were measured by using an digital anemometer. Three levels of temperatures (40, 55 and 70 °C) and
three air velocity levels (0.8, 1 and 1.2 m/s) were also used to determine the designed and manufactured
system stability test. The obtained results are in a good agreement with the set conditions. The
evaporation rates of water contained for some natural plants are also then finally tested in this dryer
system. The weight loss of drying samples was measured simultaneously with a scale during the drying
process. The results show that the higher air temperature and velocity increase the evaporation rate.

Keywords: Air velocity, design, drying process, heat transfer, PID controller, temperature.

1. GİRİŞ
Kurutma, ürünlerdeki fazla suyu/nemi uzaklaştırarak ürünü saklama koşullarına elverişli hale getirme
işlemidir. Endüstride meyve, sebze, kereste, kumaş ve iplik gibi çeşitli ürünlerin kurutulmasında kullanım
alanı bulmaktadır. Kurutmada, havanın sıcaklığı, hava hızı, kurutma yapılacak yerin temizliği, kurutma
zamanı, kurutulacak ürünün suyunu salıverme seviyesi ve tabaka yüksekliği gibi etkenler önemlidir. Kurutma
işlemi yapılırken bu etkenler göz önünde bulundurularak uygun kurutma cihaz tasarımı gerçekleştirilebilir.
Literatürde kurutma işlemi için güneşleme, sıcak hava verme, dondurma, vakumlama, mikrodalgama gibi
yöntemler mevcuttur. Güneşleme yöntemi çok eski dönemlerde kullanılan ve çoğu üretici tarafından halen
kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, doğal ve ucuz olması bakımından avantajlıdır. Ancak havanın
bulutlanması, zaman ve hijyen açısından bazı olumsuzlukları da söz konusudur [1]. Bu nedenle günümüzde
genel olarak, sıcak havanın uygun şartlar altında kurutulacak ürünün üzerinden geçirilmesine izin veren
tasarımlar kullanılmaktadır [2–10]. Bu tasarımlarda da manuel kontrollü cihazların kullanılması hem
hassasiyet hem de ara kullanıcı elamana ihtiyaç duyulması bakımından istenmeyen bir durumdur. Bu
nedenle endüstrinin diğer alanlarında da olduğu gibi kurutma alanında da dijital, uygun kapasiteli tasarımlar
gerçekleştirilerek verimli sistemlerin oluşturulması önemlidir. Böylece sistem için gerekli enerji azalacak, ara
kullanıcılara ihtiyaç duyulmayacak ve yüksek kaliteli ürünler elde edilebilinecektir [11]. Bu çalışmada PID
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dijital kontrollü ve SSR devreli bir kurutma sistemi tasarlanmış ve laboratuar şartlarında imal edilmiştir.
Tasarlanan ve laboratuar şartlarında imal edilen bu sistemin kararlılık şartları ve performansı deneysel olarak
incelenmiştir.

2. MATERYAL ve METOT
Bu çalışmada tasarlanan ve imal edilen kurutma sisteminin şematiği şekil 1’de verildiği gibidir. Kurutma
sistemi kontrol, ısıtıcı, kurutma kabini ve ölçüm üniteleri olmak üzere dört üniteden oluşmaktadır. Kurutma
kabini düşey şeffaf yalıtımlı 100 mm çaplı ve 350 mm uzunluklu bir borudan oluşmakta ve tam ortasında
düşey vidalı bir mille (M6) yukarı aşağı hareketine izin verilen kurutma kabı/larını bulundurmaktadır.
Kurutma kabini içinde tek bir kurutma kabı ile kurutma yapılmasına ek olarak birden fazla kurutma kabı da
kullanılarak tepsili kurutma işlemine izin verebilmektedir. Ayrıca kurutma kaplarının, kurutma kabini
içerisinde istenilen yükseklikte sabitlenebilmesi de mümkündür. Taze havanın kurutma kabini içinde
dağılımını sağlamak ve ısıtıcı-fan ünitesinden gelen sıcak havanın kurutma kabinine zarar vermesini
engellemek amacıyla iki flanşın arasına metal bir ızgara yerleştirilmiştir. Kurutma kabinin ısıtılması için 2200
W güce sahip hava kanallı ısıtıcı ve 5000-15000 dev/dak'lık 12 V DC akım ile çalışan motor-fan grubu
kullanılmıştır. Isıtıcı ve motor-fan grubu ayrı ayrı kontrol edilmesinin yanı sıra birlikte kontrolünün
sağlanması da mümkündür. Kurutma kabinindeki sıcaklık PT100 sıcaklık sensörü, ESM4420 kontrol cihazı
ve SSR ile PID olarak kontrol edilmektedir. Kurutma kabinin içerisindeki farklı noktalardaki sıcaklık
değerleri ve dış hava sıcaklığı için datalogger uyumlu K tipi termokupl ve kurutma kabininden çıkan havanın
nemini ölçmek için ise nem sensörü kullanılmıştır. Böylece kurutma kabininden çıkan havanın sıcaklığı ve
nemi datalogger ile kaydedilebilmektedir. Kurutulan üründe zamana bağlı olarak oluşan kütle kaybının
ölçülmesi için %1 hassasiyetli dijital terazi kullanılmaktadır. Kurutulacak ürünlerin kütle kayıplarının hassas
olarak ölçülebilmesi için fanın çok kısa süreli olarak durdurulması ve ölçümden hemen sonra aktif hale
getirilmesi daha hassas sonuçların alınmasını sağlamaktadır.

Şekil 1. Kurutma sisteminin şematik görüntüsü

Tablo I. Tasarımda kullanılan cihazların teknik özellikleri

Cihaz

Özelikleri
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Sıcaklık sensörü (kontrol)

PT100, 6 mm

PID Sıcaklık kontrol cihazı

On/Off, P,PI,PID, TC, PT100, Standart 2 Röle,isteğe göre SSR+Röle

Nem sensörü

Z-2000, 3m, Datalogger ile uyumlu

Sıcaklık sensörü (kabin)

K tipi, Datalogger ile uyumlu, -40-1000 °C

Isıtıcı

Hava kanallı, 2200 W

SSR

25 A, 24-280VAC, 3-32VDC

Fan motoru

3-12VDC, 5000-15000RPM

Adaptör

3-12V

Sigorta

1A

Terazi

500 g, ±0.01

Anemometre

0.4-45 m/s, ±0.2

3. BULGULAR ve TARTIŞMA

Kurutma kabinindeki farklı çalışma sıcaklıklarının zaman göre değişimi Şekil 2'de verildiği gibidir.
Tasarlanan ve imal edilen kurutma sisteminin kurutma kabini iç sıcaklığı istenilen sıcaklığa yaklaşık olarak
ilk 6 dakikada ulaşmaktadır. Ancak farklı sıcaklıklarda kurutma kabini iç sıcaklığının istenen sıcaklığa
getirilmesinde zaman kayıplarının oluştuğu görülmektedir. Düşük sıcaklıklarda yapılan deneylerde kabin içi
sıcaklığının istenilen sıcaklığa daha kısa bir sürede ulaştığı ve daha kararlı bir durumu gözlemlenmiştir.
Bunun nedeni dış hava sıcaklığı ile kabin içi sıcaklığı arasındaki fark ve kurutma kabinin iç ortamı ile dış
ortamı arasındaki sıcaklık farkı sebebiyle oluşan ısı kayıplarıdır.

Şekil. 2. Kurutma kabında farklı çalışma sıcaklıklarının zaman göre değişimi (0.8 m/s)

55 °C sabit sıcaklık için kurutma kabinin faklı noktalarında (şekil 1) ölçülen sıcaklıkların zamana göre
değişimi Şekil 3'te verildiği gibidir. Kurutma kabı ile çıkış sıcaklığı arasında yaklaşık olarak % 10'luk bir
sıcaklık farkı meydana geldiği belirlenmiştir.
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Şekil. 3. Kurutma kabinindeki faklı noktalarda ölçülen sıcaklıkların zamana göre değişimi (0.8 m/s, 55 °C)

Kurutma kabinindeki sabit sıcaklığa zamana bağlı olarak farklı hava hızlarının etkisi Şekil 4'te verildiği
gibidir. Hava hızı arttıkça kabin içindeki sıcaklık daha kısa sürede kararlı hale geldiği gözlemlenmiştir.
Ayrıca, kurutma işlemine başlanmadan önce, sistemin farklı noktalarının istenilen sıcaklık değerlerine
ulaştırılması bakımından önemlidir.

Şekil. 4. Kurutma kabininde farklı hava hızlarının sıcaklığa etkisi (55 °C)

Siirt ili kırsal alanlarında taze doğal kekik toplanarak, tasarlanan ve imal edilen kurutma sisteminde kurutma
testi yapılmıştır. Bu kurutma testinde 0.8 m/s hava hızı esas alınarak 40, 50 ve 60 °C hava sıcaklıkları ve 50
°C hava sıcaklığı esas alınarak 0.5, 0.8 ve 1.1 m/s hava hızları kullanılmıştır. Doğal kekiğin kurutulması
esnasında oluşan kütle kayıpları yüzdesel olarak Şekil 5a ve 5b'de verildiği gibidir. Doğal kekiğin
kurutulmasında sıcaklığın yanı sıra hava hızının etkisinin olduğu gözlemlenmiştir.
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Şekil. 5a. Sabit hava giriş hızı ve farklı sıcaklıklarda taze kekiğin kütle kaybının zamana göre değişimi (V = 0.8 m/s)

Şekil. 5b. Sabit sıcaklık ve farklı hava hızlarında taze kekiğin kütle kaybının zamana göre değişimi (T =50 °C)

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada; tasarlanan ve laboratuar şartlarında imal edilen bir kurutma sisteminin kararlılığı ve Siirt ili
kırsal alanlarında toplanan taze doğal kekiğin kurutulması üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Tasarlanan ve imal
edilen kurutma sisteminin kararlılığı için 40, 55 ve 70 °C sıcaklık ve 0.8, 1 ve 1.2 m/s hava hızları
kullanılmıştır. Ayrıca imal edilen sistemin farklı noktalarındaki sıcaklık değerleri de ölçülmüştür. Doğal
kekiğin kurutulması için yapılan deneyler ise, farklı kurutma sıcaklıklarında (40, 50 ve 60 °C) ve hava
hızlarında (0.5, 0.8 ve 1.1 m/s) gerçekleştirilmiştir. Doğal kekiğin kurutulması işleminde sıcaklığın yanı sıra
hava hızının etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, tasarlanan ve laboratuar şartlarında imal edilen
kurutma sisteminin farklı meyve ve sebzelerin laboratuar şartlarında kurutulması için kullanılmasında uygun
sonuçlar elde edilmesi muhtemeldir. Ancak kurutma işlemine başlanmadan önce, sistemin yaklaşık olarak 20
dakika kadar önce çalıştırılması ve istenilen sıcaklık değerlerine ulaştırılması gerekir.
Bu çalışma ile laboratuar şartlarında daha verimli kurutma sistemleri tasarlanıp imal edilecek ve böylece
kurutma endüstrisine önemli katkılar sağlayacaktır.
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