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Abstract
The technological developments, industrialization and the increasing migration as a result of the last
century in the world negatively affect the process of urbanization. Urban transformation applications are
being used as an important application tool in the re-planning of this process in Turkey. Urban
transformation applications are frequently resorted to by local governments, particularly in terms of
removing skewed and illegal structures, property and building renovation and reorganizing areas under
disaster risk. Within the context of this study, the urban transformation practices of the Municipality of
Meram, Konya, Turkey, which has been increasing in population density due to the increasing sectoral
structure, religious tourism and the number of universities, has been examined. The types of
transformations implemented by the Municipality of Meram and the planning strategies they have created
before and after the transformation have been put forward. This study is beneficial in terms of guiding the
transformation process of cities showing similar urbanization development.
Keywords: urbanization, urban transformation, local administration.

1. GİRİŞ
Türkiye'de son yüzyılda köyden kente göçler ile birlikte kontrolsüz nüfus artışı ve bu nüfusu barınma ihtiyacı
ile oluşan gecekondulaşma artmıştır. Gecekondu alanları dışında fiziksel yapı (altyapı, arazi, konut, vb.) ve
ekonomik yapı (gelir dağılımı, istihdam ve ticari arazi kullanım planlaması vb.) yetersizlikleri ve doğal afetler
gibi nedenlerle meydana gelen çöküntü alanları bölgesel iyileştirmeye ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu
nedenle Belediyeler kentlerde bölgesel iyileştirmeyi sağlamak ve arsa ve sermaye ihtiyacını karşılamak için
mesken, ticari, kamu veya tarımsal nitelikli alanlarda dönüşüm yapmayı gerekli görmüştür [1].
Dünyada ve Türkiye'de uygulama biçimleri, modelleri ve sonuçları bakımından çeşitli dönüşüm projeleri
mevcuttur. Dönüşüm bölgelerinde uygulanan bu projeler ile yeni oluşacak kentsel alanların kentsel donatı,
yeşil alan, altyapı ve ulaşım sistemleri gibi ihtiyaç duyulan beklentilerine cevap oluşturulmaya
çalışılmaktadır. Ayrıca dönüşüm ile çarpık kentleşmeye maruz kalmış bölgelerde yeni kentsel alanların
kazandırılması dışında sosyal ve kültürel gelişimin de sağlanması amaçlanmaktadır. Dönüşüm
uygulamalarının toplumdaki beklentileri karşılaması dönüşümün başarısı ve sürdürülebilirliği için oldukça
önemlidir.
Bu çalışmada, Konya ilinin Meram Belediyesinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları, dönüşüm öncesi ve
sonrası değişimi fiziksel, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla incelenmiştir. Meram Belediyesi yaptığı
uygulamalar ile uygulamada yer alan aktörler açısından oldukça başarılı uygulamalar yürütmektedir. Bu
çalışma Meram Belediyesinin yaptığı uygulamalar çerçevesinde dönüşüm sürecine yeni başlayan belediyelere
sürecin tanıtılması açısından yarar sağlamaktadır.
*
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2. KENTLEŞME SÜRECİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ YERİ VE
ÖNEMİ
2.1. Kentsel Dönüşüm Kavramı ve Kapsamı
Kentsel dönüşüm; zaman içinde bozulmaya ve çökmeye yüz tutmuş kentsel alanların ekonomik, toplumsal,
fiziksel ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik olarak iyileştirilmesine yönelik yapılan strateji ve
eylemler bütünü olarak tanımlanabilir [2].
Kentsel dönüşüm, kentin yapısında oluşan fiziksel dokunun ihtiyaç duyduğu biçimsiz yayılmayı önleyerek
kentsel alanların en uygun şekilde kullanılmasını sağlayan politikaların belirlenmesini ve bölgede oluşan
sağlıksız yapı ve sosyal kültürel alanların doğal ve tarihi mirası korumak şartıyla düzenlenmesini
amaçlamaktadır. Kentsel Dönüşümün, şehrin mevcut durumuna ve içinde yaşayan insanların fiziksel, sosyal
ve kültürel gelişimi üzerine doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle, dönüşüm planlaması sürecinde yer
alan aktörlerin disiplinler arası koordinasyonu gerekmektedir. Dönüşüm sürecinde yer alan yerel yönetim,
özel sektör, hak sahipleri, kiracılar, sivil toplum, akademisyenler gibi aktörler dönüşüme dahil edilmeli ve
dönüşümün çevreye ve insanlara yönelik yararları artırılmalıdır.
Dönüşüm uygulamaları kentleşme hızının kontrol edilmesi, kentin sürdürülebilir gelişme yönünün
oluşturulması ve yeniden yapılanması açısından yerel yönetimler tarafından oldukça önem taşımaktadır.
Ayrıca yerel yönetimler açısından kentsel dönüşüm uygulamaları;
•

mevcut imar planı değerlerinin iyileştirilerek değiştirilmesi,

•

Kent içindeki arsa rezervlerinin ve boş parsellerin aktif hale getirilmesi,

•

Fiziksel açıdan yaşam kalitesinin altında kalan alanların yeniden geliştirilmesi,

•

Kadastral yapının yenilenmesi,

•

Ulaşım ve diğer sosal donatı alanlarının yeniden geliştirilmesi

•

Modern ve geleneksel yapı kullanımlarının imarı,

•

Kültürel dokunun modern yapıı ile birlikte korunarak geliştirilmesi

•

Kamulaştırma ile oluşan bütçe harcamalarının önlenmesi ve kamulaştırmanın neden olduğu
mülkiyet üzerindeki olumsuz etkisinin önlenmesi

•

Kentin gelişim planlamasında kentin yayılmasının önelenmesi amaçlı öncelikle kentin
doygunluğunun sağlanarak tarımsal nitelikli arazilerin korunması

yönüyle önem taşımaktadır.

2.2. Kentsel Dönüşümün Yasal Dayanakları
Türkiye’de Kentsel Dönüşümün uygulamaları için belirlenmiş yasal dayanaklar aşağıdaki gibi sıralanabilir;
•

3194 sayılı İmar Kanunu,

•

2981 sayılı İmar Affı Kanunu,

•

5104 sayılı "Kuzey Ankara Girişi Kentsel dönüşüm Projesi" kanunu,

•

5366 sayılı "Yıpranan Tarihi ve
Yaşatılarak Kullanılması" kanunu,

•

2005 5393 sayılı "Belediye Kanunu'nun 73. maddesi [3] ve

•

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun.

Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve

6306 sayılı kanun kentsel dönüşüm konusunda Türkiye için en önemli adımlardan biri olmuştur. Söz konusu
yasa 16.05.2012 tarihinde yasalaşmış gecekondulaşma ve diğer kentsel sorunlarla mücadelenin önü açılmıştır.
Bu kanun;
•

afet riskine karşı mevcut yapıların daha iyi hale getirilmesini,

•

çöküntü bölgelerinin yenilenmesini,

•

yaşam kalitesinin artırılmasını ve
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•

bürokratik engellere takılmadan hızlı bir şekilde projelerin yürütülmesini ve organize edilmesini

sağlamaktadır.

3. KONYA MERAM BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM DENEYİMİ
Konya ilinin 2016 yılı itibariyle nüfusu yaklaşık olarak 2.161.303’tür. Merkezinde Selçuklu, Meram, Karatay
olmak üzere 3 ayrı ilçe bulunmaktadır. 1949 km² yüzölçümüne sahip 115 mahalleden oluşan Meram ilçesinin
2016 yılı verilerine göre nüfusu 346.366 olarak belirlenmiştir. Yıllık nüfus artış hızı ise ‰ 8,65 olmuştur [4,
5]. Tarımsal alanların çok olduğu ilçenin belli bir bölümü sit alanı içerisinde olduğundan yapılaşmaya sınırlı
olarak izin verilmektedir. İlçe kültür değerlerinin çokluğu ve çeşitliliği nedeniyle önemli bir turizm
potansiyeline ve gelişim özelliğine sahip olması yanında konum itibariyle Ankara, Isparta, Antalya, Mersin
gibi şehirlere giden yol akslarını barındırdığı için sürekli gelişim gösteren bir yapıya sahiptir.
5393 sayılı kanunun 69. ve 73. maddesiyle belediyeler kendi bünyelerinde alacağı meclis kararlarıyla kentsel
dönüşüm alanları oluşturmaya yetkilidir. Söz konusu yetkiye dayanarak son 10-15 yıllık dönemde yerel
yönetimlerin mekânsal gelişim için temel planlama çalışmaları başlatması ile kentsel dönüşüm projeleriyle
ilçeye olumlu müdahaleler yapılmış ve ilçe gelişimine ivme kazandırılmıştır. Özellikle ilçede çarpık ve kaçak
yapılaşmaların ortadan kaldırılmak suretiyle Toplu Konut İdaresi ortaklığıyla yapılan konut edindirmeye
yönelik devam eden ya da tamamlanan uygulamalar bulunmaktadır. Bu çalışmada Meram Belediyesinin
yapmış olduğu iki ayrı uygulama olan Meram Çaybaşı Mahallesi ve Meram Altın Hamle uygulamaları
incelenmiş ve sonuçları ortaya konulmaya çalışılmıştır (Şekil 1).

Şek. 1. Meram kenti incelenen kentsel dönüşüm uygulamaları [6]

3.1. Meram Çaybaşı Mahallesi Örneği
Meram Çaybaşı Mahallesinde kent planlama ilkelerine uygun olmayan kaçak yapılaşma ve küçük boyutta
parselleşme söz konusudur. Ayrıca Çaybaşı kentin en eski mahallelerinden biridir. Bu çalışmada Belediye,
mahalledeki yasal olmayan yapıların yıkılarak yerine ticaret ve konut kullanımlarının bir arada olduğu
yapılaşmaların oluşturulmasını hedeflemiştir.
Çaybaşı Mahallesi kentsel dönüşüm proje alanı yaklaşık 24 ha’lık bir alanı toplam 570 parsel ve 1432 adet
hissedarı kapsamaktadır. Söz konusu bölgede imar mevzuatına aykırı yapılaşma yoğunluğu olduğundan ve
zamana yenik düşmüş risk oluşturan birçok yapı barındırdığından dönüşüm alanı ilan edilmiştir. Dönüşüm
kararı akabinde tüm parsellerin güncel kadastro ve tapu malik bilgileri temin edilmiştir. Bölgedeki tüm bina
ve müştemilatlar ve yetişmiş ağaçlar kayıt altına alınmış ve fotoğraflandırılmıştır (Şekil 2).

1137

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

Şek. 2. Meram Çaybaşı Mahallesi dönüşüm öncesi mevcut durum

Parseller ve üzerindeki bina, duvar, müştemilat ve ağaçların Bayındırlık birim fiyatlarına göre Kıymet
taktirleri belirlenmiş olup, mal sahipleriyle anlaşılmıştır. 6 aylık bir süre içerisinde arazi ve büroda teknik
çalışmalar tamamlanmış, uygulamaya geçiş sağlanmıştır. Yapılan teknik çalışmalara göre;
•

270 m² arsaya 100 m²’lik daire, 350 m²’lik arsaya 130 m²’lik daire, 405 m²’lik arsaya 150 m²’lik
daireler verilmesi düşünülmektedir.

•

Parsel üzerinde yapı müştemilat varsa yapı değeri de dikkate alınarak parsel bazında inşaat hak
edişleri hesaplanmıştır.

•

Maksimum borçlanma oranı verilecek dairenin % 30’u kadardır.

•

Arsa sahiplerine verilecek konutların teslim tarihi inşaat ruhsat tarihinden itibaren 5 yıldır.

•

Eski yapı sahipleri yıkılan yapıları için yeni konut teslimine kadar kira yardımı alacaklardır.

Şekil 3'de 2017 yaz dönemi itibariyle kentsel dönüşüm sonrası bölgeden çekilen fotoğraflarla son durumu
görülmektedir.

Şek. 3. Meram Çaybaşı Mahallesi dönüşüm sonrası değişim
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Görüldüğü gibi söz konusu bölgede yapılan köklü değişim ile altyapı, ulaşım, yeşil alanlar, lüks yapılar
yapılmış ve bölgenin cazibesi artmıştır. Bölge halkı daha sağlıklı, daha temiz ve daha güvenli bir hayata
kavuşmuştur.

3.2. Meram Altın Hamle Örneği
Kentsel dönüşüm projesinin kapsadığı mahalleler Hacı İsa Efendi, Yenice mahalleleri ve Et Balık Kurumu
arazisini de kapsayan yaklaşık 56 ha’lık bir alanı toplam 780 parsel 1012 adet hissedarı kapsamaktadır.
Bölgenin kent merkezine yakınlığı gelişime açık bir bölge olması nedeniyle önemli bir bölgedir. Ayrıca
bölgede imar mevzuatına aykırı düzensiz çarpık yapılaşma olduğundan risk oluşturacak birçok yapı
barındırdığından kentsel dönüşüm yapılması elzem hale gelmiştir. Dönüşüm kararı alınırken yapı sayıları
müştemilatlar mevcutta yetişmiş ağaçlar da dahil olmak üzere kayıt altında alınmış ve fotoğraflandırılmıştır
(Şekil 4).

Şek. 4. Meram Altın Hamle Bölgesi kentsel dönüşüm öncesi mevcut durum

Altın Hamle Kentsel Dönüşüm Projesi sonucunda hak sahiplerine toplamda 2000 adet konutun yanı sıra
sosyal alanlar eğitim alanları dini tesis ve alışveriş merkezleri oluşturulmuştur. 8 aylık bir süre içerisinde
arazi ve büroda teknik çalışmalar tamamlanmış ve uygulamaya geçiş sağlanmıştır. Yapılan teknik çalışmalara
göre;
•

250 m² arsaya 100 m²’lik daire, 375 m² arsaya 150 m²’lik daire, 500 m² arsaya 200 m²’lik daire,
500 m² arsaya 200 m²‘lik daire 625 m² arsaya 250 m²’lik daireler verilmesi düşünülmektedir.

•

Parsel üzerinde yapı müştemilat varsa yapı değeri de dikkate alınarak parsel bazında inşaat hak
edişleri hesaplanmıştır.

•

Arsa sahiplerine verilecek konutların teslim tarihi inşaat ruhsat tarihinden itibaren 5 yıldır.

•

Eski yapı sahipleri yıkılan yapıları için yeni konut teslimine kadar kira yardımı alacaklardır.

Şekil 5'de 2017 yaz dönemi itibariyle kentsel dönüşüm sonrası bölgeden çekilen fotoğraflarla son durumu
görülmektedir.
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Şek. 5. Meram Altın Hamle Bölgesi kentsel dönüşüm sonrası değişim

Görüldüğü gibi söz konusu bölgede yapılan köklü değişim ile altyapı, ulaşım, yeşil alanlar, lüks yapılar,
belediye binası, dini tesisler, otoparklar, çarşılar yapılmış ve bölgenin cazibesi artmıştır. Bölge halkı daha
sağlıklı, daha düzenli, daha güvenli ve yaşam standardı yüksek bir hayata kavuşmuştur.

SONUÇ:
Türkiye’de uygulanan kentsel dönüşüm projelerinde söz konusu bölgede yaşayan halkın uygulama sırasında
projeye katılımlarının sağlanması bölge sakinlerinin gelecekteki refahı için önem arz etmektedir. Bölge
halkının beklentilerini ve isteklerini sadece maddi anlamda ya da rant beklentisi amacı güderek değil, modern
yapılar, sosyal donatılar, çevre düzenlemeleri, altyapı, ulaşım vb. ihtiyaçlarını da gözetmesi ve bunları da
talep etmesi gerekmektedir.
Dönüşüm sadece eski yapıların yıkılıp yerine yenilerinin inşaa edilmesi demek değildir. Bölge halkının refahı
ve huzurlu bir yaşam sürmesine olanak tanımak gerekmektedir. Kentsel dönüşümün standart bir uygulama
biçimi olmadığı gibi her kentin aynı kentsel sorunları olmayabilir. İşte bu yüzden dönüşüm yapılacak
bölgenin analizi yapılırken yöresel özellikler, yaşam koşulları, ekonomik ve sosyal sorunlar da ele
alınmalıdır.
Bu çalışmada, Konya ili Meram ilçesinin iki ayrı bölgesinde yapılmış olan kentsel dönüşüm uygulamaları
incelenmiştir. Meram Belediyesi yaptığı uygulamalarda yer alan aktörlerin memnuniyeti açısından başarılı
sonuçlar elde etmiştir. Ancak sadece aktörlerin memnuniyeti değil uygulamaların sürdürülebilirliği açısından
her yerel yönetimin izlemesi gereken planlama stratejileri şunlardır:
•

Her kentin üst ölçek planları yapılmalı ve bu planlar üzerinde kentin sorunlu bölgeleri yerel
yönetimlerce ortaya konularak bu kentsel kara delikler kentsel dönüşüm uygulamaları ile kente
yeniden kazandırılmalıdır. Bunun için orta ve uzun vadede planlar geliştirilmelidir.

•

Yapılan kentsel dönüşüm uygulamaları üst ölçek planlarda revize edilmelidir.

•

Kentin geçmişini günümüze taşıyan sit alanlarının ve kültürel yapıların korunarak geliştirilmesi
sağlanmalıdır.

•

Oluşturulacak modern konutlar kültürel yapılara aykırı olmayan kentle bütünleşen nitelikte
olmalıdır.

•

Sadece konut odaklı olmayan ticari ve diğer sosyal donatıların geliştirildiği projeler üretilmelidir.

•

Proje hazırlık ve üretim sürecinde çok disiplinli katılımcı bir süreç izlenmelidir. Bu süreçte yer alan
aktörlerin (STK, üniversite, özel sektör, yaşayanlar, kiracılar, işgalciler, vb.) belirlenerek
uygulamalara aktif olarak dahil edilmesi sağlanmalıdır.
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Yerel yönetimler kentsel dönüşüm ile sadece günümüzde kentlerin yeniden yapılanmasını değil aynı zamanda
geleceğin kentlerinin yeniden planlanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle dönüşüm ile geleceğe dönük
sürdürülebilir kentler planlanması açısından kentsel dönüşüm uygulamaları oldukça önemlidir.
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Abstract
Turkey has an important potential in terms of marble reserves. It is estimated that there are 5.2 billion m3
marble reserves. In terms of usage area, any failure or any negative practice can cause some deformation
in physico-chemical structure of these materials. Natural stones can be found to be dry, water-saturated
or exposed to high temperatures. In this study, the effects of these three different (dry, water saturated or
frozen) environmental conditions on natural stones were investigated. Within the scope of the study, four
different natural stones, for three different situations; Schmidt hardness value, Vp wave velocity and
uniaxial pressure resistance tests were conducted and the results obtained were interpreted.
Keywords: Natural stone, environmental impact, saturation, frozen.

1. GİRİŞ
Kaya maddesinin mühendislik sınıflamasını yapmak için birçok deney yöntemi ve standartlar
bulunmaktadır. Bunlar arasında en ucuz, pratik ve hızlı olanları ise indeks özellikleri belirlemek için yapılan
deneylerdir. Bu özellikler inşaat ve maden kazılarında dizayn ve planlama aşamasında oldukça önemli bir rol
oynamaktadır. Ayrıca indeks özellikler kaya patlamaları, şev stabilitesi, yeraltında yapılan kazılar, tünel, baraj
inşaatı gibi mühendislik çalışmalarında kullanılan önemli parametrelerdir. Araştırmacılar tarafından yapılmış
birçok çalışmada indeks özellikler arasında güçlü ilişkilerin var olduğu saptanmıştır. Ancak indeks değerler
mühendislik tasarımında doğrudan kullanılamamaktadır. Mühendislik tasarımları yapılırken indeks
deneylerin yanı sıra kaya maddesinin mekanik özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir [1-3].
Mekanik özellikler, yer altı ve yerüstü mühendislik çalışmasının tasarım aşamasında veya herhangi
bir yapının duraylılık analizinde kullanılan girdi parametreleridir. Bu özelikler ile malzemeye dışarıdan etki
eden yük altında, malzemenin bu etkiye karşı göstermiş olduğu direncin büyüklüğü saptanabilmektedir. Metal
gibi bazı malzemeler homojen bir yapıya sahip oldukları için fiziko-mekanik özellikleri laboratuar ortamında
kolaylıkla belirlenebilmektedir. Ancak kayaçlar için aynı durum söz konusu değildir. Ayrıca kaya
malzemesinin içindeki boşluklu yapılara ek olarak bölgesel süreksizlikler (eklem, fay gibi) de kayaların
mühendislik özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedirler. Bundan dolayı kayaların tamamını temsil edecek
şekilde mekanik testler yapılmadıkça elde edilen kaya malzemesine ait veriler o bölgeye ait kaya kütlesini
temsil edememektedir [4-5].
Dünya üzerinde 35.760.000 km2 alanı permafrost (sürekli don halinde bulunan kaya kütlesi, toprak)
kaplamakta ve bu değer, dünya topraklarının yaklaşık % 24'ü anlamına gelmektedir. Yer altı ve yerüstü
madenciliğine ek olarak demiryolu, otoyol, ev, havaalanı ve petrol boru hattı gibi donmuş toprak veya kayaç
üzerinde yapılacak mühendislik tasarımlarında, donmuş toprağın ve kayacın mukavemetini belirlemek
gerekmektedir. Donmuş toprağın ve kayacın gerilme-şekil değiştirme ilişkisi, karmaşık bileşenleri ve
nedeniyle donmamış toprak ve kayaca nazaran daha karmaşıkdır [6,7].
Hava sıcaklıklarının düzenli olarak sıfır derecenin altına düştüğü soğuk bölgelerde zemin ve kayaç
sık sık donar. Mevsimler boyunca değişiklik gösteren kaya yamaçlarında görülen istikrarsızlığı belirlemek
için, ısı değişikliklerinin kayaçların davranışına etkisini belirlemek oldukça önemlidir [8].
*
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Birçok araştırmacı tarafından kayaçların çevresel etkilere bağlı olarak fiziko-mekanik özelliklerinde
meydana gelen değişimleri incelenmiştir. Fakat donmuş kayacın fiziksel ve mekanik özelliklerinde meydana
gelen değişimin çok fazla ele alınmadığı görülmektedir.
Ma vd. (2002), kum toprak örnekleri üzerinde yaptıkları çalışmada -20 oC ve -10 oC aralığında ve 15 MPa aralığındaki yanal basınç değerlerinde üç eksenli basınç dayanımı deneylerini gerçekleştirmişlerdir. 0
oC’de sabit düşey gerilim altında yanal basıncın değişimine bağlı olarak Poisson oranındaki değişimi
incelemişlerdir [9]. Wang vd. (2005), arazide yapay yollarla alüviyal toprakları dondurarak yerinde kabarma
basıncı ve düşey birim deformasyon ölçümleri yapmışlardır. Arazide, toprak zemini 0oC altındaki farklı
sıcaklık değerlerinde dondurarak Elastisite Modülü değerlerindeki değişimi incelemişlerdir. Sıcaklık
değerinin düşmesi ile alüviyal toprakların mekanik dayanımlarında artış olduğunu vurgulamışlardır [10].
Xiao-dong vd. (2009), bir maden şaftının 515 metre derinliğinden örselenmemiş kil örnekleri almışlar ve
farklı sıcaklık derecelerinde kil örneklerinin elastisite modülü ve tek eksenli sıkışma dayanımı değerlerindeki
değişimleri incelemişlerdir. Sıcaklık değerinin düşmesi ile kilin elastisite modülü ve tek eksenli basınç
dayanımlarında artış olduğunu belirtmişlerdir [11].

Şekil. 1. Kayaç gözeneğine yerleşmiş buzun şematik görünümü
Bu çalışmada dört farklı doğal taş örneği kullanılarak kuru, suya doygun ve donmuş durumlarda tek
eksenli basınç dayanımı, Schmidt sertlik değerleri ve Vp dalga hızları belirlenmiştir. Ortam koşullarında ki
değişimlere bağlı olarak gelişen değişiklikler tespit edilemeye çalışılmıştır.

2. MATERYAL ve METOT
2.1. Materyal
Deneysel çalışmalar kapsamında Malatya ve Elazığ yöresine ait 4 farklı kayaç temin edilmiştir. Bu kayaçlar
laboratuar ortamına getirilerek, deneysel çalışmalarda kullanılması için her bir kaya biriminden 50x50x50
mm kübik numuneler hazırlanmıştır. Deneylerde kullanılan kayaların türleri ve kodları Çizelge 1’de,
kullanılan numunelere ait görüntüler ise Şekil 1’de verilmiştir. Tek eksenli basınç dayanımları TS EN 1926
(2007) standardına göre 50 mm ebatlarına sahip küp numuneler kullanarak belirlenmiştir. Deneysel çalışmada
300 ton yükleme kapasitesine sahip hidrolik pres kullanılmıştır [12]. Ultrasonik dalga hızı PUNDIT marka
cihaz kullanarak ISRM 1978’de belirtilen yönteme göre belirlenmiştir [13]. Kayaçların sertlik değeri L tipi
Schmidt çekici kullanılarak ISRM (1981)’de belirtilen standarda göre ölçülmüştür [14]. Deneysel
çalışmalarda kullanılan L tipi Schmidt sertlik test cihazına ve Vp dalga hızını belirlemede kullanılan
ultrasonik test cihazına ait görüntüler Şekil 2’de verilmiştir.
Çizelge. 1. Kullanılan kayaçların kodları ve türleri
Kayaç Adı
Kodu
Türü
Elazığ Onix
EO
Sedimanter
Elazığ Traverten
ET
Sedimanter
Malatya Darende Bej
DB
Sedimanter
Malatya Kırmızı Traverten
KT
Sedimanter
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Şekil .2. Deneysel çalışmalarda kullanılan numuneler

Şekil. 3. Deneysel çalışmalarda kullanılan Schmidt çekici ve PUNDIT marka ultrasonik test cihazı

2.2. Metot
Deneysel çalışmalar doğrultusunda 3 farklı ortam koşulunda (kuru, suya tam doygun ve su ile doygun hale
getirildikten sonra donmuş) tek eksenli basınç dayanımı, Vp dalga hızı ve Schmidt sertlik değerlerinin tespiti
yapılmıştır. Kayaların kuru durumunda ki deneylerini gerçekleştirebilmek için, 105 oC sıcaklığına ayarlanmış
etüv içerisinde 24 saat bekletilmiştir. Daha sonra numuneler soğutulmak amacıyla yaklaşık 4 saat desikatörde
bekletilerek sonra deneylere tabi tutulmuştur. Suya doyurulan numuneler değişmez kütleye gelinceye kadar
su içerisinde bekletilmiştir. Donmuşluk koşulunu sağlamak için ise, daha önceden suya tam doygun hale
getirilen numuneler -30 oC’lik dondurucuda 48 saat bekletilmiştir.

3. ARAŞTIRMA BULGULARI
Kayaçlara ait fiziksel özelliklerden, doğal, kuru, doygun yoğunluk, ağırlıkça ve hacimce su emme değerleri
TS 699’a göre belirlenmiştir [15]. Elde edilen sonuçlar Çizelge 2’de verilmiştir. ET ve MT kodlu kayaçların
ağırlıkça ve hacimce su emme değerlerinin yüksek çıkması, bu iki kayacın oldukça gözenekli olduğunu
göstermektedir.
Çizelge. 2. Kullanılan kayaçların bazı fiziksel özellikleri
Kaya
kodu

Doğal
Yoğunluk
(gr/cm3)

KuruYoğunluk
(gr/cm3)

Doygun
Yoğunluk

Ağırlıkça
Su Emme

Hacimce
Su Emme

(gr/cm3)

(%)

(%)

EO

2.752

2.751

2.754

0.193

0.556

ET

2.473

2.469

2.481

2.283

5.292

DB

2.748

2.747

2.753

0.205

0.563

KT

2.649

2.645

2.657

1.709

4.435
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Kayaçların kuru, suya doygun ve donmuş hallerdeki tek eksenli basınç dayanımı, Vp dalga hızı ve Schmidt
çekici sertlik değerleri Çizelge 3’de, farklı ortamlarda fiziko-mekanik özelliklerindeki değişimlerinin
grafiksel görünümü Şekil 3-5’de verilmiştir. Şekil 3 ve 4 incelendiğinde, dört farklı kayacın su ile doygun
hale geldiğinde tek eksenli basınç dayanımları ve Schmidt sertlik değerlerinin azaldığı, doygun haldeki
kayaçlar dondurulduğunda ise arttığı gözlemlenmiştir. Bu durum donmuş kayacın mekanik dayanımının diğer
iki duruma nazaran yüksek olduğunu ve doygun kayacın dayanımının kuru haldeki dayanımına göre düşük
olduğunu ortaya koymaktadır. Şekil 5 incelendiği zaman ise su ile doygun kayaçların Vp hızlarının kuru
haldeki Vp hızlarına nazaran daha yüksek olduğu ve suyun gözeneklerde donması ile bu değerin daha da
arttığı görülmektedir.
Schmidt çekici sertlik değeri ile ultrasonik dalga hızı belirleme deneyleri malzemeye zarar vermeyen yani
yıkıcı olmayan testler grubuna girdiği için tüm kayaçlar için üç farklı koşul aynı numuneler üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Dört farklı kayaca ait üç farklı çevresel koşulda yapılan deneysel çalışmalar sonucunda
kayaçların Schmidt sertlik değerleri ve Vp dalga hızında meydana gelen değişimler Çizelge 5’de verilmiştir.
Tek eksenli basınç dayanımı deneyinde elde edilen ortalama değişimler ise Çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelge. 3. Kayaçların farklı koşullar altında fiziko-mekanik özellikleri
Kayaç
Kodu

Tek Eksenli Basınç Dayanımı
(MPa)

Schmidt Çekici

Vp Dalga Hızı

Sertlik Değeri

(µ/sn)

Kuru

Doygun

Donmuş

Kuru

Doygun

Donmuş

Kuru

Doygun

Donmuş

EO 1

74.18

70.02

78.48

47

45

48

5787

6002

6489

EO 2

70.49

68.48

77.69

46

44

48

5537

5871

6347

EO 3

78.13

72.1

80.03

48

46

49

5982

6201

6507

EO 4

69.17

60.41

80.59

45

45

47

5425

5700

6303

EO 5

81.13

68.13

79.87

49

44

49

5917

6189

6498

ORT.

74.62

67.828

79.332

47

45

48

5730

5993

6429

ET 1

32.18

29.47

39.48

31

29

33

3625

4102

4608

ET 2

37.78

30.45

41.03

32

29

33

3689

4127

4659

ET 3

39.41

31.08

40.75

33

30

33

3781

4203

4702

ET 4

36.48

28.97

41.02

32

28

34

3647

4184

4781

ET 5

35.08

29.98

39.48

32

28

33

3613

4098

4709

ORT.

36.186

29.99

40.352

32

29

33

3671

4143

4692

DB 1

87.12

78.15

89.56

52

49

52

6108

6302

6878

DB 2

78.49

71.02

90.26

50

50

52

5983

6208

6491

DB 3

81.08

76.38

88.79

51

48

53

6048

6275

6582

DB 4

84.76

82.47

84.57

52

51

53

6201

6443

6803

DB 5

83.19

80.65

88.03

51

49

52

6097

6280

6670

ORT.

82.928

77.734

88.242

51

49

52

6087

6302

6685

KT 1

34.78

32.17

38.97

33

31

33

3782

4080

4487

KT 2

33.44

31.09

38.96

32

30

33

3645

3998

4501

KT 3

34.13

29.67

41.03

33

29

34

3701

4012

4788

KT 4

39.28

28.97

40.09

34

29

34

3891

4128

4704

KT 5

39.97

34.13

40.13

34

31

35

3859

4401

4789

ORT.

36.32

31.206

39.836

33

30

34

3776

4124

4654
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Şekil. 4. Farklı koşullar altındaki ortalama tek eksenli basınç dayanımı değerleri

Şekil. 5. Farklı koşullar altındaki ortalama Schmidt sertlik değerleri

Şekil. 6. Farklı koşullar altındaki ortalama Vp dalga hızı değerleri
Çizelge. 4. Kayaçların kuru durumunda iken tek eksenli basınç dayanımındaki yüzdece değişim oranları
Kayaç
Kodu

Tek Eksenli Basınç Dayanımında
Değişim (%)
Doygun

Donmuş

EO

-9.102

6.315

ET

-17.123

11.513

DB

-6.263

6.408

KT

-14.080

9.681
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Çizelge. 5. Kayaçların kuru durumuna göre Schmidt sertlik değerleri ve Vp dalga hızlarındaki yüzdesel
değişim oranları
Schmidt Değişim (%)

Vp Değişim (%)

Kaya
Kodu

Doygun

Donmuş

Doygun

Donmuş

EO 1

-4.255

2.127

3.715

12.130

EO 2

-4.347

4.347

6.032

14.628

EO 3

-4.166

2.083

3.660

8.7763

EO 4

0

4.444

5.069

16.184

EO 5

-10.204

0

4.596

9.8191

ORT.

-4.680

2.553

4.590

12.203

ET 1

-6.451

6.451

13.158

27.117

ET 2

-9.375

3.125

11.873

26.294

ET 3

-9.090

0

11.161

24.358

ET 4

-12.50

6.250

14.724

31.094

ET 5

-12.50

3.125

13.423

30.334

ORT.

-10.00

3.750

12.852

27.807

DB 1

-5.769

0

3.176

12.606

DB 2

0

4

3.760

8.4907

DB 3

-5.882

3.921

3.753

8.8293

DB 4

-1.923

1.923

3.902

9.7081

DB 5

-3.921

1.960

3.001

9.3980

ORT.

-3.515

2.343

3.518

9.8137

KT 1

-6.060

0

7.879

18.640

KT 2

-6.250

3.125

9.684

23.484

KT 3

-12.121

3.030

8.403

29.370

KT 4

-14.705

0

6.090

20.894

KT 5

-8.823

2.941

14.049

24.099

ORT

-9.638

1.807

9.222

23.259

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada Malatya ve Elazığ yöresine ait dört farklı doğal taş örneği kullanılmıştır. Malatya ve Elazığ
illeri yıl boyunca yoğun bir şekilde yağış alan ve kış ayları yaklaşık 4-5 ay süren illerimizdir. Kış aylarının
uzun geçmesinden kaynaklı olarak, kayaçlar yılın bu döneminde donma-çözünme döngülerine maruz
kalmaktadır. Çalışılan dört farklı doğal taş örnekleriyle kuru, suya doygun ve donmuş durumlarda tek eksenli
basınç dayanımı, Schmidt sertlik değerleri ve Vp dalga hızları belirlenmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda
elde edilen veriler incelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.


Tüm kayaçların tek eksenli basınç dayanımı ve Schmidt sertlik değerleri kuru halden doygun hale
geldiğinde azalmaktadır. Bu durumun kayacın gözenekli bir yapıya sahip olmasından ve kılcal
boşlukların birbirleri ile bağlantılı olabileceğinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir.



Çalışılan kayaçların tek eksenli basınç dayanımı, Schmidt sertlik ve Vp dalga hızı değerleri kuru
halden donmuş hale geldiğinde artmaktadır.
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Kayaçların Vp dalga hızları doygun ve don koşullarında iken artış göstermiştir. Don durumundaki
artışın doygun durumda ki artışa nazaran daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun donmuş
durumdaki kayacın boşluklarının kapanmasından ve ultrasonik dalgaların boşlukta yayılmayıp daha
hızlı iletilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.



Yüksek gözenekliliğe sahip olan ET ve KT kayaçlarının, suya tam doygun durumda iken tek eksenli
basınç dayanımında büyük bir azalma meydana gelirken don koşullarında diğer iki kayaca nazaran
yüksek oranda artma meydana gelmiştir.
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Abstract
Natural building stones are mainly composed of calcite and /or dolomite and with different color, texture. These
stones has been commonly used as a decorative materials for cladding outside the walls and floors of buildings. Natural
building stones are exposed to various physical, chemical and environmental interactions and they were subjected to various
atmospheric, climatic and seasonal effects. Some of these effects are atmospheric pollution, natural geochemical and physical
processes-slow dissolution by rain water, salt deposition and recrystallisation, freeze-thawing cycles, spalling, climatic
factors, air pollution, industrial pollutant , chemical contaminants, solar radiation, (notably acid rain), bio deterioration
and thermal effects. These effects can cause deteriorate partially or completely and changes marketability of natural
building stones. In this study four commercially available and extensively used natural building stones from Turkey were
subjected to salt crystallisation test. The samples were subjected to NaCl solutions for 15 days. The changes in physical and
color properties of samples including, weight, porosity, water absorbtion capacity, unit weight and color parameters (l,a,b)
has been determined for various stages of the test. Experimental results showed that, it has led to changes of weight, porosity,
unit weight and color. Especially as the amount of dry unit weight decreases and porosity increases, salt crystallisation
effects increase. These changes were more evident in the case of high porosity travertine.
Keywords: Natural stones, marbles, salt crystallisation, color , physical properties.

1. GİRİŞ
Granit, mermer gibi kayaçlar parlatılabilme yeteneğine sahip oldukları için yapıtaşı ve süstaşı olarak
sıklıkla kullanılmaktadırlar. Yüzey estetik özellikleri yapıtaşlarının dekoratif amaçlarla veya süs eşyası olarak
kullanılabilirliğini, satış koşullarını belirleyen özelliklerdir. Bu kayaçların ticari değerleri pek çok özelliğin
yanısıra renk özelliklerine de bağlıdır [1].
Elverişsiz atmosferik koşullar, tekrarlayan kristalize olma-çözünme, hidrate- dehidrate olma koşulları
kayaçların ve diğer yapı malzemelerinin hızlı bir biçimde bozunmasına neden olmakta ve yüzey estetik
özelliklerini olumsuz yönde etkileyerek değerini düşürmektedir [2]. Kayaçların çevresel koşullar nedeniyle
bozunması iklim, hava kirliliği gibi sebeplerle meydana gelmekte ve özellikle son yüzyılda atmosferde SO 2
gaz konsantrasyonun artmasıyla bereber sıklıkla gözlemlenmektedir [3]. Doğal taşlarda yüzey kalitesini
düşüren önemli etkenler asit yağmurları ve tuz kristallenmesidir. Özellikle sodyumsülfat kayaç yüzeyine en
fazla zarar veren kirleticidir [4,5]. Tuz kristallenmesi özellikle gözenekli ve yeryüzüne yakın kayaçlarda etkili
olan bir mekanizmadır. Bu çeşit kaya bozunması, çok çeşitli çevresel koşullarda gözlenmektedir [6,7]. Ayrıca
bu malzemelerin tuz kristallenmesi etkilerine dayanımı; kayacın dayanımı, gözeneklerin boyutu, tipi, su
geçirimliliği ve porozitesine bağlıdır [8,9].
Endüstrileşmenin fazla olduğu bölgelerde SO 2 ve NO 2 gazları yağmur suları ile birleşerek H 2 SO 4 ve
HNO 3 oluşturur ve yağmur suyunun pH derecesini düşürerek özellikle karbonat kökenli yapı taşlarında
bozunmalara sebep olmaktadır. Bu durum kayaçların kullanım ömürlerini azaltmakta ve çevresel kirlilik
yaratmaktadır. Doğal taşların bu tür etkilere karşı dayanıklılığının belirlenmesi ve uygun kullanım alanlarının
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seçilmesi ekonomiklik açısından önem taşımaktadır. Bu amaçla doğal taşlar yaşlandırma testlerine tabii
tutularak uğradığı bozunmanın derecesi belirlenmeye çalışılır.
Bu çalışmada dört farklı mermer örneğinin NaCl’ün olumsuz etkilerine karşı dayanımı belirlenmeye
çalışılmıştır. Yapılan tuz kristallenmesi döngüleri ile kayaçların fiziksel ve renk özelliklerindeki değişimler
belirlenmiş ve aralarındaki ilişkiler ortaya konulmuştur.

2. MATERYAL VE METOT
Deneysel çalışmalar dört farklı mermer örneği üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deneylerde 300 ton
kapasiteli hidrolik pres, PUNDIT marka ultrasonik hız tayin cihazı, L tipi Schmidt çekici, Nüve marka etüv,
hassas terazi kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan örneklerin fiziko-mekanik özellikleri TSE ve ISRM
standartlarında tanımlanan yöntemlerle belirlenmiştir [10-13]. Deneylerde kullanılan mermer örneklerinin
ticari isimleri, kodları, ve mineralojik bileşimleri Çizelge 1’de, bazı fiziksel ve mekanik özellikleri Çizelge
2’de, XRF analizi sonuçları Çizelge 3’de verilmiştir.
Çizelge. 1. Deneylerde kullanılan örneklerin ticari isimleri, kodları
Örneklerin ticari isimleri

Kodları

Mineralojik Bileşim

Afyon Beyaz

AB

Kalsit

Kırmızı Traverten

KT

Kalsit, hematit

Malatya Bej

MB

Kalsit

Oniks

O

Kalsit

Çizelge. 2. Örneklerin bazı fiziksel ve mekanik özellikleri
Örnek

Kuru birim
hacim
ağırlığı
(kN/m3)

Ağırlıkça su
emme (%)

Porozite
(%)

Schmidt
sertliği

Ultrasonik
dalga hızı
(m/sn)

Tek eksenli
basınç
dayanımı
(MPa)

AB

26,76

0,056

0,15

38

3966

46,53±7,41

KT

25,35

0,93

2,40

30

3678

31,09±5,12

MB

25,96

0,76

2,02

62

6030

62,57±14,58

O

25,60

0,471

1,23

46

5502

57,58±5,48
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Çizelge. 3. Örneklerin XRF analizi sonuçları
Örnek

AB

KT

MB

O

SiO 2

0.033

0.001

0.47

0.037

Fe 2 O 3

0.59

1.050

0.089

1.39

CaO

55.56

54.56

54.77

57.50

MgO

0.28

0.023

1.48

1.26

Na 2 O

<0.014

1.304

0.014

<0.014

K2O

<0.01

<0.0012

0.0012

<0.0012

Al 2 O 3

0.003

0.0814

0.24

0.0077

P2O5

<0.001

0.01

0.014

0.01

ZnO

0.001

0.0036

0.0024

0.005

SrO

0.013

0.0074

0.019

0.02

LOI

43.89

42.90

41.91

40.57

2.1.Tuz Kristallenmesi Döngülerinin Uygulanması
Tuz kristallenmesi çevrimleri TS EN 12370’de tanımlanan yönteme göre gerçekleştrilmiştir [14].
Döngüler sonucunda deney örneklerinde NaCl’ün etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle %14 lük NaCl
çözeltisi kullanılmıştır. Deneyler için kenar uzunlukları 40±1 mm olan 6 adet numune taş kesme testeresi ile
kesilerek hazırlanmıştır. Döngülere başlamadan önce numuneler 105 oC’lik etüvde sabit kütleye gelinceye
kadar kurutulmuş ve desikatörde soğutularak tartılmıştır. Daha sonra hazırlanan %14 lük NaCl çözeltisine
daldırılarak (20 ± 0,5)°Cda 2 saat çözelti içerisinde bırakılmıştır. Bekleme süresi sonunda numuneler çözeltiden
alınarak etüvde kurutulmuştur Etüv kurutmanın ilk anlarında yüksek bağıl nemlilik sağlayacak şekilde ve
numunelerin sıcaklığını 10 saatten az 15 saatten fazla olmayan bir süre içerisinde (105 ± 5)°C ye yükseltecek
şekilde düzenlenmiştir. Başlangıtaki yüksek bağıl nem, soğuk etüve su dolu bir kap yerleştirerek numuneleri
koymadan önce (30 ± 5) dakika süreyle ısıtıcıyı çalıştırarak elde edilmiştir.
Numuneler 16 saat süreyle etüvde bırakımış ve yeniden soğuk NaCl çözeltisine daldırılmadan önce
oda sıcaklığına soğutulmuştur. Bu işlem bir çevrim olarak kabul edilmiştir. Deney süresince numunelere 15
çevrim uygulanmıştır. İşlem sonrası numuneler etüvden alınarak (23 ± 5)°C sıcaklıktaki suda (24 ± 1) saat
tutulmuş, sonunda çeşme suyunda iyice yıkanmıştır. Numuneler yeterince bütünlüklerini muhafaza ediyorsa
sabit kütleye kadar kurutulduktan sonra tartılmıştır.Döngülerin başlangıcında ve her beş çevrim sonunda
numunelerin yüzeyinde renk ölçümleri alınmıştır.

2.2.Fiziksel Özellik Değişimlerinin Belirlenmesi
Yapılan tuz kristallenmesi döngüleri sonucunda mermer örneklerinin fiziksel özelliklerinde (porozite,
su emme, kuru ağırlık, birim hacim ağırlığı) gerçekleşen değişimler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla tuz
kristallenmesi döngülerine başlamadan önce ve 15. Döngünün sonunda numunelerin porozite, ağırlıkça su
emme, birim hacim ağırlığı ve kuru ağırlıkları TS 699’da belirtilen yöntemlere göre belirlenmiştir.
Deneylerde kenar uzunluğu 40± 1 mm olan kübik numuneler kullanılmıştır. Deneylere başlamadan
önce numuneler sert bir fırça yardımıyla temizlenmiş ve 105 ± 5oC etüvde değişmez kütleye gelinceye kadar
kurutulmuştur. Etüvden alınan numuneler desikatörlere yerleştirilmiş ve oda sıcaklığına gelinceye kadar
soğuması beklenmiştir. Oda sıcaklığına ulaşan numuneler 0,1 gr hassasiyetle tartılarak kuru ağırlıkları
saptanmıştır. Numuneler içerisinde 20 ± 5oC su bulunan kap içine yarısına kadar suyun içinde kalacak şekilde
düzgün bir şekilde yerleştirilerek 1 saat bekletilmiştir. 1 saat bekletildikten sonra numune boyutlarının ¾ ’ü su
içinde kalacak şekilde su ekleyerek 1 saat daha bekletilmeye bırakılmıştır. Süre sonunda numunelerin üzeri
tamamen kapanacak şekilde su ilave edilip değişmez kütleye gelinceye kadar bekletilmiştir. Suya doygun hale
getirilen numuneler suyun içerisinden çıkarılmış, üzerindeki su damlaları nemli bir bezle alındıktan sonra 0,1
gr hassasiyetle tartılarak doygun ağırlıkları kaydedilmiştir.
Örneklerin hacimleri aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır:
V=a*a*a
(1)
V: Hacim (cm3)
a: Örnek kenar uzunluğu (cm)
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2.2.1. Birim Hacim Ağırlıklarının Belirlenmesi
Örneklerin kuru birim hacim ağırlıkları aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır:

dk =

Gk
V

(2)

Burada;
d k : Kuru birim hacim ağırlığı (gr/cm3)
G k : Numunelerin kuru haldeki ağırlığı (gr)
V: Hacim (cm3)

2.2.2. Ağırlıkça Su Emme Değerlerinin Belirlenmesi

Numunelerin ağırlıkça su emme oranı aşağıdaki formülle hesaplanmıştır:

Sk =

Gd − Gk
× 100
Gk

(%)

(3)

Sk: Ağırlıkça su emme (%)
G d : Numunelerin doygun haldeki ağırlıkları (gr)
G k : Numunelerin kuru ağırlıkları (gr)

2.2.3. Porozite Değerlerinin Belirlenmesi
Kayaçların porozitesi aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır

N=

Gd − Gk
× 100 (%)
V

(4)
Burada;
N: Porozite (%)
G d : Numunelerin doygun haldeki ağırlıkları (gr)
G k : Numunelerin kuru ağırlıkları (gr)
V:Hacim (cm3)

2.2.4. Ağırlık kayıplarının belirlenmesi
Yapılan tuz kristallenmesi döngüleri sonucunda meydana gelen ağırlık kayıpları aşağıda yeralan
eşitlik kullanılarak bulunmuştur.

∆𝑚𝑚 =

𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚

× 100

(5)

Burada;
m o : deney öncesi kuru ağırlık
m f : Deney sonrası kuru ağırlık

2.3. Renk değişimlerinin belirlenmesi
Renk, mermerlerde satış koşullarını etkileyen özelliklerin en önemlisidir. Mermerler renk ve desen
özelliklerine göre ticari olarak isimlendirilerek satışa sunulurlar. Renk özellikleri L, a, b ile ifade edilmektedir.
L parametresi; parlaklık ( L:0 siyah, L: 100 beyaz), a parametresi kırmızılık-yeşillik(a>0 kırmızı, a<0 yeşil), b
parametresi sarılık-mavilik (b>0 sarı, b<0 mavi) durumunu ifade etmektedir [15]. Uygulanan NaCl muameleleri
sonucunda mermerlerde renk değişimleri meydana gelmiştir. Meydana gelen bu değişimler Hunter CIELAB
renk tayin cihazı kullanılarak belirlenmiştir.
Toplam renk değişimi ∆E aşağıdaki eşitlik ile belirlenmiştir [16].
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∗
ΔE𝑎𝑎𝑎𝑎
= ��ΔL∗ 2 � + (Δb ∗ 2 )

(6)

3. ARAŞTIRMA BULGULARI
3.1. Fiziksel Özelliklerdeki Değişimlerin Değerlendirilmesi
Çizelge 4 ‘de mermer örneklerinde tuz kristallenmesi döngülerine başlamadan önce ve döngülerin sonunda
belirlenen porozite, su emme, birim hacim ağırlık ve kuru ağırlık değerleri, Çizelge 5’de bu değerlerde meydana
gelişen % değişimler verilmiştir.
Çizelge. 4. Tuz kristallenmesi döngüleri öncesi ve sonrasında belirlenen porozite, birim hacim ağırlık ve kuru
ağırlık değerleri
Porozite (%)

Ağırlıkça su emme
(%)

Kuru birim hacim
ağırlığı (kN/m3)

Kuru ağırlık (gr)

Örne

Deney
öncesi

Deney
sonrası

Deney
öncesi

Deney
sonrası

Deney
öncesi

Deney
sonrası

Deney
öncesi

Deney
sonrası

AB

0,15

0,25

0,056

0,078

26,761

26,70

141,54

140,88

KT

2,40

3,20

0,93

1,24

25,35

25,30

163,65

160,73

MB

2,027

2,74

0,76

1,04

25,96

25,88

215,90

213,82

O

1,23

1,67

0,471

0,644

25,60

25,50

166,87

165,43

Çizelge. 5. Döngüler sonucunda porozite, ağırlıkça su emme, kuru birim hacim ağırlığı ve ağırlık kaybı
değerlerinde gelişen % değişimler
Örnek

Birim hacim

Ağırlıkça su

Sonucunda Gelişen

ağırlığı değişimi

emme değişimi

Ağırlık Kaybı

(%)

(%)

Tuz Kristallenmesi

Porozite değişimi (%)

değişimi (%)
AB

-0,466

66,66

-0,227

39,28

KT

-1,784

33,33

-0,197

33,33

MB

-0,963

35,17

-0,308

36,84

O

-0,862

35,70

-0,390

36,73

Yapılan tuz kristallenmesi döngüleri sonucunda tüm mermer örneklerinin fiziksel özelliklerinde farklı
oranlarda değişimler meydana gelmiştir. Döngüler sonucunda mermer örneklerinin porozite, ağırlıkça su emme
değerleri artarken birim hacim ağırlıkları ve kuru ağırlıkları azalmıştır. Mermerlerin porozite ve su emme
değerlerinde büyük ölçüde değişim gelişmiştir. En fazla ağırlık kaybı KT örneğinde en az AB örneğinde
gözlenmiştir. Porozite ve ağırlıkça su emme değerlerindeki artış en fazla AB mermerinde gözlenmiştir.

3.2. Renk Değişimlerinin Değerlendirilmesi
Tuz kristallenmesi döngüleri sonunda mermer örneklerinin tümünde değişik oranlarda renk
değişimleri gerçekleşmiştir. Deneylere başlamadan önce ve her 5 döngü sonunda alınan renk ölçümleri
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sonuçları Çizelge 6’da verilmiştir. Örneklerde gerçekleşen toplam renk değişiminin % cinsinden değerleri
Çizelge 7’ de renk değişimlerinin grafiksel gösterimi Şekil 1’de verilmiştir.
Çizelge. 6. Her 5 döngü sonucunda alınan renk ölçümü sonuçları
L
Örnek

Başlangıç

a

5.

10.

15.

Döngü

döngü

Başlangıç

b

5.

10.

15.

döngü

döngü

döngü

sonu

sonu

sonu

Başlangıç

5.

10.

15.

döngü

döngü

döngü

döngü

sonu

sonu

sonu

sonu

sonu

AB

86,3

85,38

83,02

78,25

3,98

3,05

2,32

-1,86

3,64

6,5

7,22

8,61

KT

57,86

56,56

50,52

43,9

6,8

8,4

10,35

13,28

6,85

11,8

11.75

13,65

MB

75,76

73,96

73,79

71,57

0,62

0,833

0,71

1,3

11,8

11,24

12,38

15,8

O

81,65

83,3

78,33

76,12

-2,4

-1,38

-0,47

0,65

10,45

11

13,02

15,43

Çizelge. 7. Tuz kristallenmesi döngüleri sonucunda gerçekleşen renk değişimleri (%)
Örnek

ΔL

Δa

Δb

ΔE

AB

-9,32

-146,73

+136,53

136,84

KT

-24,12

+95,29

+99,27

102,15

MB

-5,53

+109,67

+33,89

34,33

O

-6,77

-127,08

+47,65

48,12

150

Değişimler (%)

100
50
AB

0
-50

∆L

∆a

KT
∆b

∆E

MB
O

-100
-150
Renk indisleri
Şekil. 1. Renk değişimlerinin grafiksel gösterimi

Fiziksel özelliklerde gerçekleşen değişiklikler ile toplam renk değişimi arasındaki ilişkiler Şekil 2’de
verilmiştir.
Çizelge 7 ve Şekil 1 incelendiğinde tuz kristallenmesi döngüleri sonucunda örneklerin tümünde değişik
oranlarda renk değişimlerinin meydana geldiği görülmektedir. Çizelge 6’da yer alan verilere göre örneklerin
tümünde L değerlerinde azalma olduğu yani örneklerin renklerinin koyulaştığı görülmektedir. Bu koyulaşma
en çok KT numunesinde gözlemlenmiştir. ∆a açısından incelendiğinde AB dışındaki tüm örneklerde kırmızılık
artmış buna karşın AB numunesinde yeşillik artışı meydana gelmiştir. Δb açısından incelediğimizde döngüler
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sonucunda numunelerin sarılık değerlerinin arttığı mavilik değerlerinin azaldığı görülmektedir. Toplam renk
değişimi ΔE açısından incelediğimizde en fazla renk değişiminin AB ve KT numunelerinde geliştiği
görülmektedir.

80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10 0

R² = 0,565

renk-porozite

R² = 0,0344

renk-su emme

R² = 0,5988

renk-kbha değişimi

R² = 0,0077 renk-ağırlık kaybı

50
100
Renk değişimi ∆E

150

Şekil. 2. Fiziksel özellik değişimleri ile renk değişimlerinin ilişkisi
Örneklerin fiziksel özellikleri ile toplam renk değişimleri arasındaki ilişkilere bakıldığında kuru birim hacim
ağırlığı ve porozite ile renk değişiminin arasında diğer özelliklere nazaran daha güçlü bir ilişkinin olduğu
anlaşılmaktadır.

4. SONUÇLAR
Mermer ve granit gibi doğal taşlarda atmosferik kirleticiler, iklim kolullarındaki değişiklikler gibi nedenlerle
bozunmalar meydana gelmekte ve bu bozunmalar doğal taşların kullanım ömürlerini azaltarak ekonomik
kayıplar yaratmaktadır. Bu olumsuz durumların yaşanmaması için doğal taşların kullanım alanlarının
uygunluğunun araştırılması ve uygun uygulamaların yapılması gerekmektedir. Yapılan yaşlandırma testleri
kayacın uğradığı bozunmanın benzetimidir. Bu testler kayaçların uygulama alanında uğrayacağı bozunmayı
anlamak için tam olarak yeterli olmamakla birlikte kayacın karakteristiği ve uğrayacağı bozunmanın derecesi
hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamaktadır.
NaCl nin kayaçlarda yaratacağı bozunmaların belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada dört farklı doğal taş
örneği 15 tuz kristallenmesi döngüsüne tabii tutulmuştur. Doğal taşların başlangıçta ve 15. Tuz kristallenmesi
döngüsü sonunda ağırlık kaybı, porozite, su emme değerlerindeki değişimler belirlenmiştir. Tüm örneklerde
porozitenin ve su emme değerlerinin arttığı, ağırlığın ise azaldığı belirlenmiştir. Numunelerin döngülere
başlamadan önce ve her 5 döngüsonunda yüzeylerinden renk ölçümleri alınarak meydana gelen değişimler
belirlenmiştir. En fazla renk değişiminin AB ve KT örneklerinde olduğu bu durumun su emme özelliğinden
kaynaklandığı anlaşılmıştır. Fiziksel özelliklerdeki değişimler ile renk özelliklerindeki değişimler arasındaki
ilişkiler incelendiğinde toplam renk değişimi ile porozite ve kuru birim hacim ağırlığındaki değişim arasında
daha güçlü bir ilikinin var olduğu görülmüştür.
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Abstract
In diesel vehicles, studies on diesel engines alone are not enough to reduce pollutant emissions and meet
emissions criteria. For this reason, various criteria are used in the exhaust system to meet emission
criteria. These post-engine systems are widely used in many diesel vehicles today. In this study, design
and numerical analysis of the exhaust system for a diesel vehicle with DOC (Diesel Oxidation Catalyst) DPF system was carried out. The study was modeled in three dimensions using the post-engine exhaust
system design module of the AVL-FIRE digital software. In the study, detailed analyzes were carried out
for the DPF made from Aluminum Titanate (AT) and Cordierite (Crd) materials. The effects of different
DPF materials on heat transfer, pressure drop, velocity change and emissions have been investigated. In
this way, the effects on the exhaust system are investigated in case of using alternate DPF materials. The
findings obtained for both materials were presented comparatively and the usability of the materials as
DPF material was determined.
Keywords: Diesel particle filter (DPF), Exhaust system, Exhaust emissions, Computational Fluid
Dynamics (CFD)

1. GİRİŞ
Yaşadığımız çevreyi en çok etkileyen emisyon sorunlarının çözümünde, egzoz sistemleri çevreye verilen
tahribatı en aza indirmeye yardımcı olan sistemdir. Bu sistemlerin, artan araç sayısına bağlı olarak sürekli
geliştirilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı otomotiv sektörünün üzerinde çalıştığı temel konular motor
performansı, yakıt tüketimi ve kirletici emisyonların azaltılması olarak temel başlıklar halinde sıralanabilir.
Otomotiv sektöründeki üretici firmalar bu konular üzerinde ciddi ARGE çalışmaları yapmakta ve yeni
geliştirilen sistemleri deneysel ve sayısal olarak test etmektedir. Bu konulardan belki de en önemlisi hiç
şüphesiz kirletici emisyonların düşürülmesidir. Çünkü kirletici emisyonlar otomotiv sektörünün sorunu
olmasının yanında çevre ve insan sağlığını tehdit eden konularında başında gelmektedir[1]. Son yıllarda
oldukça zorlaşan emisyon kriterlerine uygun taşıt üretmek zorlaşmakta ve bu konu için çözümler
aranmaktadır. Kirletici emisyonlar motorda meydana gelen yanma sonucu oluşan bileşenlerdir. Bunların
düşürülmesi ve yok edilmesi için motor tasarımından yakıt enjeksiyon sistemine kadar bir çok konu üzerinde
çalışma yapılmış ve konularda belirli bir doygunluğa ulaşılmışıdır. Çalışmaların daha az olduğu ve son
yıllarda gündeme gelen emisyon skandallarıyla daha fazla ilgi çeken egzoz sistemi tasarımı günümüzde
önemli konulardan biri haline gelmiştir. Egzoz sisteminin genel tasarımı ve boyutlandırılması, DOC, SCR,
DPF vb. elemanların kullanılması ve bunların yeniden tasarlanması kirletici emisyonların düşürülmesi için
oldukça önemlidir. Dizel motorlu taşıtlarda kullanılan egzoz sistemlerinin genel olarak geliştirilmesi üzerine
birçok çalışma yapılmıştır[2]. Bu çalışmalar kapsamında, egzoz sisteminin geometrik şekli, parçaların
yerleşimi, sıralaması ve farklı malzemelerle kaplanması ya da farklı kanal tiplerinin kullanılması
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incelenmiştir. Bu çalışmalarla egzoz sistemi verimli hale getirilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur. Akbal [2]
seçici katalitik indirgeme (SCR)’de sistemin ortalama sıcaklık değerlerini yansıtan bir model oluşturmuştur
ve Matlap/Simulink’de çözümlemiştir. Çalışması esnasında incelenen ve üzerinde sıcaklık testleri yapılan
motor, Ford firmasının Ecotorq motorudur. Bu çalışmada yapılan sıcaklık ölçüm grafikleri incelendiğinde,
egzoz akış debisi arttıkça sıcaklığın yükseldiği görülmüştür. Buna bağlı olarak NO emisyonların oluşumu
artmaktadır ve bu emisyonları azaltmak için ilk olarak silindir içi sıcaklıkların azaltılması gerekmektedir.
Ancak bu yeterli olmadığı için SCR sistemine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. Kumar vd. [3] tek silindirli
dizel motorda SCR kullanarak DeNOx verimliliğini Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) ile
araştırmışlardır. Ayrıca indirgeme maddesi olarak amonyak (NH 3 ) kullanmışlardır. Simülasyon çalışmalarını
doğrulama amaçlı, AVL FIRE programını kullanmışlardır. Çalışma sonucunda 0.2 ve 0.4 kg/sa debi
amonyağın tüm yük şartlarında maksimum NOx emisyonlarını dönüştürmek için yeterli olmadığını
bulunmuşlardır. Ancak optimum egzoz gaz sıcaklığını 320 °C’de olduğunu görmüşlerdir. Ayrıca 0.6 kg/sa
maksimum amonyak debisinde ve %50 yük için %56 NOx dönüşümü elde etmişlerdir. Keskin [4] DPF’ler de
rejenerasyon yöntemleri üzerine çalışmıştır. DPF’leri PM’lerin azaltılmasında teknik olarak en uygun
çözümlerden birisi olarak görmüştür. DPF’de biriken kurumun; fazla yakıt harcanmaması, motor ve filtrenin
zarar görmemesi için uzaklaştırılması gereklidir. Kurumun uzaklaştırılması rejenerasyonun filtreye zarar
vermeden yapabilmesi için çoğu işlem parametresi uyuşmalıdır. Ana parametreler egzoz gaz sıcaklığı, egzoz
gaz geri basıncı, egzoz gazlarındaki oksijen (O 2 ) miktarı, hacimsel akış oranı gibi parametrelerdir.
Rejenerasyon uygulamaları aktif, pasif ya da her ikisinin birlikte kullanımı şeklindedir. Wanker vd. [5] dizel
egzoz sistemini AVL BOOST programında 1 boyutlu çalışmışlardır. Gaz değişimi döngüsü, 3 boyutlu HAD
simülasyonuyla DPF’si ve katalitik konvertörlerin is akışını incelemişlerdir. Gaz fazı sıcaklıklarını, DPF
sıcaklıklarını, kurum kütlesini ve O 2 miktarı oranının sonuçlarına ulaşmışlardır. Tsuneyoshi ve Yamamoto
[6] kare ve altıgen hücreli iki tip DPF filtresi için kontrollü ve kontrolsüz rejenerasyonun kurum
biriktirmedeki etkilerini incelemişlerdir. Kontrolsüz rejenerasyonun, kontrollüye göre maksimum sıcaklıklara
daha kısa sürede ulaştığını görmüşlerdir. Ayrıca katalizörlü DPF sisteminin rejenerasyon etkinliğinde belirgin
bir katkısının olduğunu gözlemlemişlerdir. Kare ve altıgen tip kanallarındaki kül birikiminde, altıgen hücreli
kanalların daha büyük bir filtreleme alanına sahip olduğu ve daha ince kurum tabakası oluşturduğunu
görmüşlerdir. Ayrıca kare hücre DPF’ye kıyasla, altıgen hücre DPF, kontrollü rejenerasyonda daha iyi termal
dayanıma sahip olduğu gözlemlenmişlerdir. Benaqqa vd. [7] silisyum karbürden (SiC) yapılmış DPF’nin
şekilsel, fiziksel, termik ve mekanik özelliklerinin incelenmesi üzerine çalışmışlardır. SiC’in tanecikli ve
gözenekli yapısı yüzey malzemelisinin izotropik olduğunu gözlemlemişlerdir. Ayrıca bu filtre malzemesinin
sıcaklığı ve ısı yayılımı 0 ile 1400 oC arasında doğrusal olarak artmış ve ısı kapasitesinin de doğrusal olarak
arttığını bulmuşlardır. Millo vd. [8] DPF’lerin farklı yüzey maddeleri için is emisyon birikiminin araç yakıt
ekonomisi üzerine etkilerini araştırmışlardır. Farklı üç filtre malzemesinin (Silisyum Karbür, Alüminyum
titanat ve Kordierit) rejenerasyon mekanizması ve farklı tasarımın sürüş koşullarına bağlı is birikim
miktarlarına ulaşmışlardır. Deneysel çalışmalar Avrupa sürüş standartlarına göre oluşturmuşlardır. Yaptıkları
deneysel çalışmaların sonucunda kordierit (Crd) malzemesinde daha yüksek sıcaklıklara çıkabilmektedir.
Daha sonrasında alüminyum titanat (AT) ve en düşük ise silisyum karbür (SiC) olduğu gözlemlemişlerdir.
Rejenerasyon verimliliği düşük is birikimlerinde AT’de en yüksek olduğunu görmüşlerdir. İs birikiminin
artmasına bağlı belirli bir seviyede 3 malzemede aynı derecede verimliliğe yaklaştığını bulmuşlardır.
Bu çalışma kapsamında DPF filtre malzemesinin DPF sıcaklığı, basınç düşümü ve diğer parametreler üzerine
etkileri detaylı bir şekilde üç boyutlu olmak üzere sayısal olarak incelenmiştir. Üç boyutlu sayısal analizlerle
gerçekleştirilen bu çalışmayla birlikte DPF malzemesi olarak kullanılabilecek malzemelerin farklı
parametreler üzerine etkileri detaylı olarak gösterilecektir. Çalışmada, Kordierit (Crd) ve Alüminyum Titanat
(AT) malzemeleri DPF filtre malzemesi olarak seçilmiş ve bu malzemeler için analizler gerçekleştirilmiştir.

2. SAYISAL YÖNTEM
Çalışmanın amacı, farklı DPF malzemelerinin kullanılması sonucunda egzoz sistemindeki sıcaklık ve akış
özelliklerini incelemek ve emisyon sonuçlarını elde etmek olarak belirlenmiştir. Çalışma 500 saniye süreli bir
analizi içermektedir. Tüm çalışma zamanı için sonuçlar grafikler halinde sunulurken, ayrıca 150. ve 500.
saniyelerdeki sonuçlar farklı kesit görüntüleriyle desteklenmiş ve daha detaylı hale getirilmiştir. Çalışma
kapsamında, AVL FIRE’ın FIRE ESE AFTERTREATMENT kısmında üç boyutlu egzoz modeli
oluşturulmuştur[9]. Modelin oluşturulması AVL FIRE’ da dört kısımda gerçekleştirilmiştir. Birinci kısımda
genel sistem verilerinin girişi yapılmış ve bu kısımda çalışılan motor tipi ve Avrupa, Amerika veya Japon
standartlarından çalışılacak olan standart seçilmiştir. İkinci kısımda dizel bir aracın egzoz sitem tasarımı
yapılmıştır. Üçüncü kısımda, oluşturulan geometrik şeklin ağ yapısı oluşturuluş bu şekilde çalışma alanı
oluşturulmuştur. Dördüncü kısımda ise çalışılacak simülasyon parametrelerinin ve sınır şartlarının girişi
yapılmıştır.
Uygun geometrinin oluşturulması için çeşitli dizel araçların egzoz sistemleri, DOC’ları ve DPF’leri
incelenmiştir. İncelenen araçların DPF ve DOC boyutlarından faydalanılarak Tablo 1.’de ki değerler uygun
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görülmüştür. Ayrıca DPF ve DOC’un farklı konum ve bağlantılarda olmasından dolayı kendi tasarımımızdaki
düz ve eğimli boru modellerini literatür ve ölçüm sırasında düz ve eğimli boru uzunluklarını dikkate alarak
uzunluklar belirlenmiştir. Daha sonra çalışılacak sistemin geometrik şeklinin çizim kısmına geçilmiş, burada
tanımlı geometrik parçalarla sistem oluşturulmuştur. Parçaların birbirine montajı sonucunda toplam egzoz
sistemi tasarlanmış olup parçaların detaylı olarak uzunlukları Tablo 1.’ de verilmiştir. Değerlerin girişiyle
oluşturan egzoz sistemi Şekil 1.’de gösterilmiştir [10].
.
Tablo I. Egzoz sistemi parçaları ve uzunlukları
Parça Adı

Uzunluk

Giriş borusu

0.2 m

DOC giriş çıkış konisi

0.03 m

DOC

0.15 m

Ara dirseğin yarıçapı ve eğim açısı

0.2 m / 45o

DPF giriş-çıkış konisi

0.075 m

DPF

0.18 m

Çıkış dirseğin yarıçapı ve eğim açısı

0.1 m / 90o

Çıkış borusu

0.15 m

Toplam sistem

1.085m

Bu çalışmada 3 boyutlu bir modele ağ yapısı oluşturulmuştur. Ayrıca yer yer daha yoğun ağ yapıları
oluşturularak daha uygun bir çözüm alınması sağlanmıştır. Ağ yapısından bağımsız çözüm tüm HAD
çalışmalarında önemli olmakla birlikte bu çalışma kapsamında da ele alınmıştır. Farklı hücre sayılarında
(98000,145000,225000 ve 480000) çözümler yapılmış. Hücre sayılarının artmasına bağlı çözüm sürecinin
uzaması ve sonuçların değişim göstermemesinden dolayı 225000 hücreli modelin uygun olduğu
belirlenmiştir. Mesh işleminin ardından simülasyon parametrelerinin tanımlanması yapılmış ve bu kısımda
oluşturulan sistem için sınır şartları ve parça tanımlamaları gerçekleştirilmiştir. Simülasyon parametrelerinin
belirlenmesinde ki ilk aşama çalıştırma modunun zamanlarının belirlenmesidir. Literatürde incelenen
çalışmalar 100, 300 ve 500 saniyelerde çalışıldığı görülmüştür. Bundan dolayı zaman olarak bir iterasyon 1.
saniyede başlayıp 500. Saniyede sonlanacak şekilde tanımlanmıştır. Sınır koşullarından giriş şartlarından
kütle akışı 180 kg/sa, sıcaklık değeri başlangıç için 300K ve 150. saniyeden sonra 600 K değeri girilmiştir.
Sıcaklığın 150. Saniyede 600 K’e çıkması DPF içerisindeki PM emisyonunu yakma sıcaklığına çıkarılmıştır.
Emisyonların başlangıç değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo II. Emisyonların başlangıç değerleri
Emisyonlar
Başlangıç
Değerleri

CO
5.91e3

C3H6
7.6567e3

NO

O2

CO 2

NO 2

H2

H2O

C3H8

N2

6.67e-5

1.178e-1

9.98e-2

5.58e-5

9.25e-5

1e-6

1e-6

0.768

a)

b)

Şekil. 1. a) Egzoz sistemi modeli, b) genel ağ yapısı, c) DPF ağ yapısı

Basınç düşümü, katalizör ve DPF kanalları boyunca gerçekleşir. Kanal yüzeyleri üzerindeki
birikime bağlı oluşan direnç basınç düşüşünü etkiler. Katalizör ve DPF kanalları boyunca meydana gelen
basınç düşüşü Eş. 1’de verilmiştir.
dp
λ /λ ρ
= − Lam Tür . .w2
(1)
dx

dh

2

Şekil 2.’de kurum parçacıklarının birikimi verilmiştir. Biriken kurumun yüksekliği ve akış hızına bağlı külün
yüksekliğinin değişimi de Eş. 2’deki gibi hesaplanmıştır.
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Şekil. 2. Kurum parçacıklarının birikimi

∂δ SC
∂ (v .δ )
+ cm . 1 SC =
0
∂t
∂Z

(2)

Rejenerasyon sırasında çözülen denklemler Eş. (3)- (7)’de verilmiştir.
1
CS + O2 → CO
2

(3)

CS + O2 → CO2

(4)

 − E A,1  B
r1 = fCO .k10 .exp 
 .cO2
 R.TKatı 

(5)

r2=

 − E A,1  B
 .cO2
 R.TKatı 

(1 − fCO ) .exp 

fCO =

(6)

1
 P 
1 + P1. y .exp  3 
 R.TKatı 

(7)

P2

Bu çalışmadaki temel amaç farklı DPF malzemeleri kullanılarak egzoz sisteminin analizinin
gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda DPF’nin özelliklerinden asimetrik kare hücreli DPF tercih edilerek bu
kanal tipi bu çalışma kapsamında sabit tutulmuştur. DPF için Alüminyum Titanat (AT) ve Kordierit (Crd)
malzemeleri kullanılmıştır. Bu malzemelere ait özellikler Tablo 3.’de görülmektedir.

Malzemeler
Alüminyum Titanat
Kordierit

Tablo III. Üç farklı DPF malzemesi için simülasyon değerleri
Hücre
Duvar Kalınlığı Yoğunluk
Isı İletim katsayısı
Yoğunluğu
(mm)
(kg/m3)
(W/mK)
(cpsi)
300
0.305
1800
0.85
100
0.43
1400
0.85

Özgül Isı
(J/kgK)
800
1120

3. BULGULAR
Şekil 3’de görüldüğü gibi DPF malzemesi olarak Crd ve AT kullanımında DPF ortalama yüzey sıcaklıkları
oldukça yakın çıkmıştır. Malzemelerin ısı iletim katsayısı çok yakın olduğu için yüzey sıcaklıklarının benzer
çıkması beklenen bir sonuçtur.
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DPF Ortalama Yüzey Sıcaklığı (K)

1200

1000

800

600

400

Kordierit
Alüminyum Titanat
200
0

100

200

300

400

500

Zaman (s)

Şekil. 4. Farklı malzemeler için ortalama akış sıcaklığı

Crd ve AT kullanımında zamana bağlı olarak DPF’deki akış basıncı değerlerinin değişimi Şekil 4’de
verilmiştir. Şekil 4.’de görüldüğü gibi her bir malzeme için basıncın zamanla arttığı, 100 saniyeden sonra
hızla yükseldiği 150.saniye civarında ise maksimum değerine ulaştıktan sonra düşmeye başladığı
görülmektedir. Ayrıca 200. saniyeden sonra sabit seyrettiği de şekilde görülmektedir. Öte yandan Crd
kullanıldığında AT kullanımına göre daha yüksek bir basınç değeri ile başlamış ve basınç yükselmesi en fazla
Crd kullanımında gerçekleşmiştir. Bu durum gerek kurum birikmesi gerekse malzemelerin teknik
özellikleriyle ilgili olduğu bilinmektedir. Malzemelerin hücre yoğunluğu ve geçirgenlik gibi özellikleri basınç
parametresini doğrudan etkilemektedir. DPF uygulamalarında basınç düşüşünün motor performansı ve yakıt
ekonomisi üzerindeki önemli etkisi dikkate alındığında AT kaplı DPF’lerin Crd kaplı DPF’e göre daha uygun
olduğu söylenebilir.
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Şekil. 5. Farklı malzemeler için ortalama akış basıncı ve duvar basınç düşüşü

Şekil 5’de AT’nin sıcaklık, hız ve basınç görselleri hem üç boyutlu hem de DPF içerisinden kesit görünüş
olacak şekilde görülmektedir. Şekiller incelendiğinde reaksiyonun 150. saniyesinde sıcaklıkların her iki malzemede yakın
olduğu, akış hızının AT için daha yüksek olduğu ve basıncın Crd’den daha düşük olduğu gözlenmektedir. Bunun
sonucunda PM kütlesini azaltmada kısmen daha iyi olması beklenebilir. 500. saniyede malzemelerin ortalama sıcaklıkları
yakın olmasında dolayı PM birikimleri aynı seviyededir.
Şekil 6’da Crd’nin üç boyutlu ve DPF kesit görünümlerine bakıldığında, akış basıncının diğer malzemeden
yüksek olduğu görülmüştür. Akış basıncının yüksek olmasının farklı nedenleri bulunmaktadır. Özellikler DPF
malzemesinin yoğunluğu, hücre yoğunluğu, geçirgenliği gibi parametreler basınç parametresini doğrudan etkiler. Bunun
yanında yerel PM birikimleri basıncı yükseltir ve hızı düşürür. Bunun sonucunda DPF çıkış hızı diğer malzemeye göre
daha düşük olduğu gözlemlenmiştir.
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Akış Sıcaklığı (K)

Akış Hızı (m/sn)

Toplam Akış Basıncı (Pa)

500 Saniye

150 Saniye

AT

Şekil. 6. AT için akış sıcaklığı, hızı ve basıncının üç boyutlu ve kesit görünüşleri

Akış Sıcaklığı (K)

Akış Hızı (m/sn)

Toplam Akış Basıncı (Pa)

500 Saniye

150 Saniye

Crd

Şekil. 7. Crd için akış sıcaklığı, hızı ve basıncının üç boyutlu ve kesit görünüşleri

Şekil 7’ de farklı DPF malzemelerinin CO emisyonlarına etkisi görülmektedir. DPF rejenerasyon sürecinin
CO emisyonlarına üzerine etkisi bu grafikte açıkça gösterilmiştir. PM yakma sürecinde AT malzemesinin
kullanılması durumunda daha az CO emisyonu oluşmuştur. Bu durum PM doluluğu ve hızın bir etkisidir.
Oksijenle bulaşamayan yanma ürünleri sebebiyle CO emisyonu yükselmiştir. Bu grafik ayrıca DPF’in CO
emisyonlarını düşürdüğünü gösteren önemli bir sonuçtur. Farklı DPF malzemelerine bağlı olarak PM yakma
süreci ve çalışma boyunca DPF içerisindeki PM durumu Şekil 8’de görülmektedir. Her iki malzemenin
birbirine yakın filtrasyon verimleri olmasının yanında AT malzemesinin az da olsa daha fazla PM yakım
sürecine katkı sağladığı görülmektedir. Bu grafik her iki malzemenin de PM filtrasyonu açısından DPF’ler de
kullanılabilir olduğunu göstermektedir.
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Şekil. 8. Farklı DPF malzemelerinin CO emisyonlarına etkisi
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Şekil. 9. Farklı DPF malzemelerinin toplam partikül kütlesine etkisi

SONUÇLAR
Bu çalışmada DPF malzemesi olarak AT ve Crd malzemesi kullanımının ısı transferi ve akış
karakteristikleri üzerine etkileri sayısal olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular ile aşağıdaki sonuçlara
ulaşılmıştır.
•

Her iki malzemenin ısı iletim katsayısına bağlı olarak DPF yüzey sıcaklıkları benzer sonuçlar
vermiştir.

•

Crd kullanımı durumunda akış basıncı daha yüksektir. Bu durum PM birikimi ve malzeme
özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

•

Akış hızı AT malzemesi kullanımda daha yüksektir. Bu sonuç akış basıncının bir sonucudur.

•

DPF kullanımın CO emisyonları üzerine az da olsa etkisi vardır. Gelecek çalışmalara katkı
sağlayabilir.

•

PM yakım performansları her iki malzemede de benzerdir.

•

Her iki malzemede DPF malzemesi olarak kullanılabilir.
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Abstract
Crew scheduling is one of the most important optimization problems for airline companies. It is the
scheduling of weekly or monthly work schedule under certain constraints, such as working hours and
weekly permits. There are many studies using analytical and heuristic approaches in the literature in
order to solve this problem. In studies using heuristic approaches, genetic algorithms are used frequently.
In this study, an artificial bee colony algorithm, which is a heuristic method, is used instead of the
approaches applied to the current problem. Weekly work schedules are optimized according to daily
working hours and days off for crew scheduling under a number of different personnel. From the
simulation results, it is clearly seen that the artificial bee colony algorithm produces successful results
within reasonable time.
Keywords: Artificial bee colony, crew scheduling, optimization.

1. INTRODUCTION
Crew scheduling is the organization of weekly or monthly work schedule under certain constraints, such as
working hours and weekly or monthly permits. If the scheduling is not prepared properly, it’ll reveal more
cost for the companies than it should be. In addition, there are some legal obligations that airline companies
have to comply. Airline companies have to make a planning according to legally recognized rights of the
crew personnel.
Given the constraints, the crew scheduling problem can also be considered as an optimization problem. There
are several approaches in order to solve crew scheduling problem in the literature. For example; the study
carried by Levine tries to solve the airline crew scheduling problem with hybrid genetic algorithm [1].
Ozdemir and Mohan implemented the genetic algorithm to a flight graph representation which demonstrates
several problem-specific constraints [2]. Zeren and Özkol developed a new solution to the crew pairing
problem using the genetic algorithm. They proposed a new genetic operator which is called perturbation
operator [3]. The study carried by Agustin, Gruler, Armas and Juan presented a meta-heuristic approach
based on biased randomization to find a solution to the crew pairing problem [4]. In the study carried by
Aoun, Sarhani and El Afia based on the estimation of the most probable situation and using the Markov
model they tried to find the most optimal configuration for the algorithm. They intended to find the best
parameter values of the particle swarm optimization algorithm for the crew scheduling problem [5].
Lagerholm, Peterson, and Söderberg presented a Potts feedback neural network approach and applied it to the
airline crew scheduling problem in their study [6]. Sasaki and Nishi proposed a combinatorial auction
algorithm for the crew scheduling problem in their study. A new combinatorial auction algorithm with priceadjustment mechanism is proposed [7]. The study carried by Lo and Deng, scheduling problem is formulated
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as traveling salesman problems with flight graph presentation. Then, the ant colony optimization is applied to
search near-optimal solutions for crew schedules [8].
In recent years, there are several heuristic approaches using to solve complex optimization problems, such as
genetic algorithm (GA), ant colony optimization (ACO), particle swarm optimization (PSO) and artificial bee
colony (ABC) algorithm. These algorithms do not always guarantee to obtain the optimal solution, but they
can give near-optimal solutions for large-scale optimization problems in acceptable time. As given above,
there are many studies using the GA for crew scheduling problem. In this study, the ABC algorithm, which
has been widely used recently, is proposed in order to solve the crew scheduling problem.
The rest of the paper organized as follows; section 2 describes ABC algorithm, the crew scheduling problem
and solving the problem with ABC algorithm. In section 3, experimental results obtained are presented.
Finally, conclusions are given in section 4.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Artificial Bee Colony Algorithm
The ABC algorithm developed by Karaboğa is an optimization algorithm simulates the intelligent foraging
behavior of honey bee swarms [9]. It has been widely used in many fields including image processing, neural
networks, wireless sensor networks, vehicle routing problem and data mining [10].
In the ABC algorithm, the bees are grouped into three categories; the employed, the onlooker and the scout
bees. Half of the colony consists of employed bees, and the other half includes onlooker bees [11]. Employed
bees exploit the food source and share the information with onlooker bees which are waiting in the dance area
for information. Then, onlooker bees select a food source probabilistically and try to improve the source.
After a food source is exploited, employed bee which works on that source becomes a scout and starts to
search for new food source. In the ABC algorithm, the position of a food source represents a candidate
solution to the problem and the nectar amount of a food source corresponds to the quality, known as fitness,
of the related solution [12].
At the first step of the algorithm, an initial population of SN food sources is generated randomly by the
following Eq. (1):

xij = x j

min

(

+ rand (0,1) x j

max

− xj

min

)

(1)

where i ∈ {1,2,…,SN}, j ∈ {1,2,…,D} and rand(0,1) generates a random number in the range of (0,1). x i
which is a D-dimensional vector represents ith candidate solution. x j max and x j min denote the lower and upper
bounds of the jth variable, respectively.
After the fitness value of each solution x i represented by fit i is calculated according to the Eq. (2):
fiti =

1

(2)

(1 + f i )

where f i represents the objective function value of the solution x i .
The employed bee searches for a new food source, v ij , around the adjacent source according to the Eq. (3):

vij = xij + ϕ ij (xij − xkj )

(3)

where k ∈ {1,2,…,SN}. k is a randomly determined solution, but it has to be different from i, and φ i is a
random real number in the range of [−1,1]. After v ij is evaluated, its quality is compared with the old source
to memorize better one in terms of fitness value.
The onlooker bee chooses a food source depending on the probability value, p i , associated with its nectar
amount, calculated by the following Eq. (4):

pi =

fit i

(4)

SN

∑ fit
j =1

j

where fit i is the fitness value of the ith solution, by using Eq. (2).
A random number is generated for each food source in the range of [0,1] after the probability values
calculated. If p i value is greater than a random number generated, then onlooker bee produces a new solution
by using Eq. (3) and calculates the quality of it. The new solution is compared with the existing solution and
greedy selection is applied.
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A parameter has been defined in the ABC algorithm to indicate that the food source cannot be updated
anymore after a predetermined number of cycles, which is called "limit" for abandonment. If the food source
has reached the "limit" value, this food source is abandoned, and then the scout bee discovers a new food
source using Eq. (1). These steps in the algorithm are repeated until a predetermined maximum number of
cycles (MCN).
Detailed pseudo-code of the ABC algorithm is given below [10], [12]:
•

Initialize the population of solutions x i , i=1,2,…,SN

•

Evaluate the population, f i

•

cycle = 1

•

Repeat

•

•

Generate new solution v i that is neighbor to the x i by using Eq. (3) and evaluate it

•

Apply the greedy selection process between x i and v i

•

Calculate the probability values p i for the solution x i by using Eq. (4)

•

Select a solution x i depending on p i

•

Generate new solution v i and evaluate f i for the onlooker bees from the solutions

•

Apply the greedy selection process for the onlooker bees

•

Determine the abandoned solution for the scout, if exists, and replace it with new produced
solution by using Eq. (1)

•

Memorize the best solution obtained so far

•

cycle = cycle + 1

Until cycle = MCN

2.2. Crew Scheduling Problem
2.2.1. Description of the Problem
The objective of the crew scheduling problem is to optimize the weekly or monthly working hours and days
off for the crew under given constraints. The constraints, such as the days off, flight times and instructions on
applying principles of crew personnel are defined by Directorate General of Civil Aviation [13]. Weekly,
monthly, quarterly and annual days off for personnel are given in Table I. In this study, it is aimed to schedule
weekly working hours and days off for each personnel.
Table I. Days off of flight crew [13].

Period

Weekly

Monthly

Quarterly

Annual

1 Day

7 Day
(2+2+1+1+1)

21 Day

96 Day

There are some constraints to be considered for the crew scheduling. While some of these constraints are
taken from [13], the rest of them are assumed for this study. Constraints of the scheduling problem are given
below:
•

Personnel should work minimum 6 hours and maximum 12 hours.

•

Personnel should have one or two days off in a week.

•

Personnel should work maximum 6 days repeatedly.

•

Personnel should work maximum 56 hours in a week.

•

Personnel should work minimum 45 hours in a week.

•

It is not allowed that more than 1/4 of the personnel has days off on the same day.
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2.2.2. Solving the Crew Scheduling Problem
The sample food source structure which is a D-dimensional vector represents a candidate solution used in the
study for the crew scheduling is shown in Fig. 1.

Fig. 1. Food source structure for crew scheduling

Integer numbers for candidate solutions that represent weekly working hours and days off are generated
randomly either 0 (represents days off) or between 6 and 12.
In order to calculate the objective function, D-dimensional vector is divided by the number of personnel, np,
and the weekly working hours for each of them is summed, k j . Then, standard deviation of these sums are
calculated. Standard deviation is calculated by the following Eq. (5):

Std =

(

1 np
∑ kj − k
np − 1 j =1

)

2

(5)

where Std is standard deviation and k represents arithmetic average of k j values. The food source whose
standard deviation is closest to 0 is taken as the best source. The penalty points are added to the objective
function value for infeasible solutions. The aim here is to eliminate the infeasible solutions and keep the
feasible ones. Three penalty values (Pen 1 , Pen 2 and Pen 3 ) are used for the above-mentioned constraints in
the problem. Pen 1 is used for checking the weekly working hours, k j , by using Eq. (6), Pen 2 is used for
checking the days off for each personnel, do j , by using Eq. (7), and Pen 3 is used for checking the number of
personnel who has days off on the same day, wdo j , by using Eq. (8). The penalty value of 5 is added to
objective function value for all constraints.

k j >45 || k j <56

0,
Pen1 = 
5,

k j < 45 || k j > 56


0,
Pen2 = 

5,

do j <0 || do j > 2

0,
Pen3 = 
5,

wdo j > np ×1 4

(6)

do j > 0 || do j <2

(7)

wdo j <np × 1 4

(8)

The objective function value of the crew scheduling problem, f i , is calculated according to Eq. (9).

 np  3
f i = Std  ∑ k j  + ∑ Penn
 j =1  n =1

(9)

where np is the number of personnel and k j is the sum of weekly working hours for each personnel.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
In order to test the efficiency of the algorithm, experimental studies were carried out for 10, 30, 50 and 100
crew schedules separately. The algorithm usually produces between 48 and 55 working hours per week for
the crew. In addition, each crew has one or two days off in a week according to simulation results. The
parameters and values of the ABC algorithm for the experimental studies are shown in Table II.
Table II. The parameters of the ABC algorithm
Number of
Crew
10

SN

D Size

Limit

MCN

60

70

100

100

30

60

210

100

400

50

60

350

100

600

100

60

700

100

1500
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The convergence characteristic of the ABC for experimental studies is shown in Fig. 2. The algorithm was
executed 10 times for each case and the average objective function values were taken for convergence
graphics.

Fig. 2. Convergence of the ABC algorithm

4. CONCLUSION
In this study, it is aimed to optimize the weekly working hours and days off of the crew under given
constraints. The crew scheduling problem was solved using the ABC algorithm. Experiments were done for a
different number of crew. Simulation results show that the ABC algorithm can find optimized solutions in a
reasonable time. It is understood that the ABC algorithm can be efficiently used for solving the crew
scheduling problem.
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Abstract
In recent years, fruit juice production has become widespread from the puree obtained by squeezing from various fruits.
Orange, mandarin, peach, pear and pomegranate juice are squeezed and homogenized by filtering through the puree. The
properties of juices are important because the flow and viscosity of are affected by temperature.
The goal of this study is to determine the rheological behaviour of different fruit juices was determined using a rotational
viscometer at the different temperatures and choose the best model complying with experimental data. The data obtained
for apparent viscosity and rotational speed were used to describe the flow behaviour by the model equations.
The rheological behaviour of the juices was measured by using a rotational viscometer (Brookfield DV-II) at different
temperatures (20, 25, 30, 35, 40 and 45 °C). Samples were sheared with several different rotational speeds (2.5, 5, 10, 20,
30 and 50 rpm) at an increasing order. The data obtained for apparent viscosity and rotational speed were used to
describe the flow behaviour by the model equations. The temperature was kept constant at a desired value using the
thermostatically controlled electrical system. The studied fruit purees have a non-Newtonian behaviour and the apparent
viscosity is influenced by the decreases with the temperature. The experimental measurements showed that the viscosity
variation against the shear rate of fruit purees is exponential and therefore they are non-Newtonian fluids.
Keywords: Rheological properties, fruit purees, modelling.

1. INTRODUCTION
Rheology is the study of the deformation and flow of matter. It defines the relationship between strain, stress
and time. Strain is the change in shape or length of the sample while stress is the force per unit area producing
the change in shape. When subjected to external forces, solids (or truly elastic materials) will deform,
whereas liquids (or truly viscous materials) will flow. Contemporary rheology also involves investigating the
behaviour of real materials with properties intermediate between those of ideal solids and ideal liquids. A
rheology modifier is a material that alters the rheology of a fluid composition to which it is added; and thus, it
plays an essential role in achieving desirable flow characteristics [1].
Rheological studies are important for the design of unit operations, high quality assurance of foods and
beverages and process optimization. In addition, rheological approaches are employed mainly as essential
tools for food engineering, since rheology is linked to food processing and stability, as well as to sensory
perceptions. The physical properties of density, specific heat and thermal conductivity present high
importance for food and beverages, mainly for juices, since these aforementioned properties are closely
related to sensory features [2].
In orange juice, cloud is responsible for imparting desirable texture, color, and flavor, as well as consumerexpected turbidity. Cloud is a component of juice distinct from pulp; while pulp tends to settle in juice, cloud
forms a suspension of particles ranging from 0.4 to 5 mm in size [3].
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Comparing commercial pectin from different sources; apple pectin produces a more elastic-viscous gel and
citrus pectin produces a more elastic-brittle gel. By contrast, sugar beet pectin is less effective as a gelling
agent. However, it possesses emulsifying properties [4].
They investigated on the rheological behaviours of molasses samples (mulberry, grape, rosehip and carob
molasses). Viscosity was measured at 5, 10, 15, 20 and 30 °C using a rotational viscometer in the shear rate
range of 0–93 s-1. They used the empirical power-law model to describe the rheological behaviours of
molasses samples. In their work molasses samples were found to exhibit non-Newtonian behaviours.
Arrhenius type equation was used to determine the effect of temperature on viscosities of molasses samples
and thus Ea values of molasses samples were calculated. They observed that the activation energies varied
from 18.509 to 74.658 kJ/mol depending on the solid contents (39.44, 60.48, 67.08, 69.68, 71.98, 74.22, 75.4
and 75.46 °Brix) [5].

2. MATERIAL, METHODS AND MODELLING
Orange, mandarin, peach, pear and pomegranate juice were squeezed and homogenized by filtering through
the purees that were measured by using a rotary viscometer (Brookfield DV-II) at the various strains and
different temperatures (20, 25, 30, 35, 40, 45 and 50 °C). Samples were sheared with several different
rotational speeds (10, 20, 30 and 50 rpm) at an increasing order. Data obtained for apparent viscosity and
rotational speed were used to describe the flow behaviour by the model equations.
Brookfield rotational viscometer (Model DV-II, Brookfield Engineering Laboratories) equipped with spindle
21 was used to measure viscosities of some fruit purees. Enough samples nearly 8 mL in the beaker were
used to immerse the groove on the spindle with guard leg. Temperature was kept constant at a desired value
using thermostatically controlled electrical system. Shear rate ( γ ) and shear stress (τ) were read from
viscometer directly. Shear stress and shear rate can also be calculated by using Eq. (1), (2) and (3).

γ

= β.Ν

(1)

τ = µ. γ
τ = κ.(µ)δ

(2)
(3)

Where; N is rotational speed (rpm), τ is shear stress (Pa), µ is the apparent viscosity (mPa. s), κ is the
consistency coefficient (mPa.s), δ is flow behaviour index and β is coefficient (0,93).

µlinear
= aT + b

(4)

µ

(5)

exp onential

= ae

bT

µ power = aT b

(6)

a ln(T ) + b
µlog=
arithmic

(7)

µ polynomial = aT 2 + bT + c

(8)

2.1. Figures and Tables
Table I. Some fruit purees from regression analysis at 20 rpm shear rate
Fruit Purees Mathematical Model
a
b
c
R2
Linear Model
-2,5639 957,07
0,9776
Exponential Model
35428
-0,017
0,9447
Pear Puree
Power Model
5.1015
-5,422
0,9363
Logarithmic Model
-798,6
4742,7
0,9729
Polynomial Model
-0,0235 12,125 -1335,1
0,990
Linear Model
-0,4584 155,68
0,8182
Exponential Model
649844
-0,035
0,9554
Peach Puree
Power Model
3.1028
-10,99
0,9619
Logarithmic Model
-144,2
840,94
0,8311
Polynomial Model
0,0152
1639
0,9538
peach juice
Linear Model
-2,0702 740,33
0,9738
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Orange Puree

pomegranate
puree

mandarin
powder

Exponential Model
Power Model
Logarithmic Model
Polynomial Model
Linear Model
Exponential Model
Power Model
Logarithmic Model
Polynomial Model
Linear Model
Exponential Model
Power Model
Logarithmic Model
Polynomial Model
Linear Model
Exponential Model
Power Model
Logarithmic Model
Polynomial Model

202699
1.1021
-644,6
-0,022
-0,2777
80482
4.1023
-86,95
0,0035
-0,8892
744775
2.1027
-279,5
0,0258
-0,6526
57147
3.1020
-203,5
-0,0025

-0,025
-7,681
3795,7
11,677
96,648
-0,029
-9,059
509,27
303,91
-0,033
-10,37
1631,6
232,8
-0,024
-7,601
1197,9
0,9235

-1405
438,26
2818,8
-13,16

0,9121
0,9016
0,9685
0,9903
0,9663
0,9917
0,9907
0,9718
0,9895
0,8603
0,9715
0,9766
0,8721
0,9693
0,9955
0,9610
0,9533
0,9932
0,9977

Fig. 1. Variation of viscosity with shear rates for fruit juice obtained by filtration through pear puree
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Fig. 2. Change of viscosity with shear rates for the fruit juice obtained by filtration through peach puree

Fig. 3. Change of viscosity with shear rates for the commercial peach juice
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Fig. 4. Variation of viscosity with shear rates for the fruit juice obtained by filtration through orange puree

Fig. 5. Change of viscosity with shear rate for the fruit juice obtained by filtration through pomegranate puree
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Fig. 6. Change of viscosity with shear rates for the fruit juice obtained by filtration through mandarin powder

3. RESULTS AND DISCUSSION
In this study, the temperature dependence of the viscosity of some fruit purees; model equations compared
with experimental data. In Figures: 1, 2, 3, 4, 5 and 6; the variation of apparent viscosities of some fruit
purees as a function of temperature were compared model equations with experimental results. The
viscosities of some fruit purees were measured by different rotational speeds at an increasing order.
According to the experimental results regression coefficients of model equations (4), (5), (6), (7) and (8) were
determined.
In this study, orange, mandarin, peach, pear and pomegranate juice were squeezed and homogenized by
filtering through the purees were determined a function of temperature. As expected that the viscosity of the
fluid decreases as temperature increases. The tested some fruit purees showed Newtonian and nonNewtonian fluids behaviour at certain temperature range.
As can be seen in Figures (1), (2), (3), (4), (5) and (6) the viscosities of some fruit purees irrespective of their
production sources decrease substantially with increasing temperature. Heating may rapture molecular
entanglement and bonds may stabilize the molecular structure and reduce the effect molecular volume in
some fruit purees. In other words, as temperature increases, thermal energy of molecules increases and
molecular distance develop due to reduction of intermolecular force and hence viscosity of fluid decreases.
When thermal energy of molecules increases, molecular entanglement aligns easily and molecular structure
stabilizes quickly since the molecules with high thermal energy move over one another easily.
As can be seen in the figures, the viscosities of some fruit purees from high to low can be put in order as
µ 293K > µ 298K > µ 303K > µ 308K > µ 313K > µ 318K > µ 323K > µ 333K . Furthermore, it can be seen that all types of
some fruit purees show almost non-Newtonian behaviour.
The regression coefficients and correlation coefficients of each model equation for each some fruit purees. As
can be figured out from comparison of Table 1, high values of R-squared were obtained for polynomial
model irrespective of fruit purees obtained sources. Moreover, the developed new model has the highest
values for R-squared. In addition, density of some fruit purees, were measured to be 1050 and 1300 kg/m3.
The temperature dependent-apparent viscosity of some fruit purees; model equations and experimental data
were compared with one another. The temperature was kept constant at a desired value using the
thermostatically controlled electrical system. According to the experimental data; the linear and non-linear
regression were made to determine coefficients of regression in the model equations.
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Abstract
In this study, the buckling behaviors of E-glass/epoxy composite plates with a central hole in different
geometric shapes for different boundary conditions will be analyzed. For the analyzes, ratio between
thickness and length of the specimen (L/t = 20, 30, 40, 50) and two different laminae orientation angles
such as [0o/90o] 4 and [(0o/90o) 2 ] S parameters will be considered. The buckling behavior of laminated
composite plates subjected to axial compressive load using a finite element method package program
such as ANSYS will be analyzed. The analyzes will be carried out for three different boundary conditions:
clamped-clamped support, clamped-fixed support and fixed-fixed support. Thus, the L/t ratio and laminae
orientation angle effects on the buckling behavior of composite plates for different boundary conditions
will be investigated. The obtained analyze results show that different L/t ratios and laminae orientation
angles have significant effects on the buckling load of composite plates. In additon, the hole shape also
affects the buckling load.
Keywords: Buckling load; Laminated composite plate; Boundary condition; Buckling analyses

1. GİRİŞ
Tabakalı kompozit plaklar gemi yan bölümleri ve gövdesi, liman kapakları ve köprülerin taban kısımları,
uzay ve hava endüstrisi gibi pek çok yapısal elemanın meydana getirilmesinde büyük öneme sahiptirler.
Yapısal elemanlarda kompozitlerin kullanımı esnasında sağladıkları avantajlar kuşkusuz çoktur. Fakat bu
kompozitler eksenel bası yüklerine maruz kaldıklarında kararsız davranırlar veya burkulurlar. Eğer plaka ince
ise burkulma elastik olarak gerçekleşir. Fakat eğer plaka kalın yani dayanıklı ise inelastik (ya da elastoplastik) ve plastik olarak burkulma meydana gelir. Çoğu durumlarda plakadaki deliklerin oluşması
muhtemeldir. Ve bu deliklerin boyutu bakım ve servis aşamalarında çok önemli olabilmektedir. Böyle
durumlarda bu deliklerin varlığı plakanın burkulma karakteristiğini değiştirmesinin yanında dayanımının da
düşmesine sebep olmaktadır.
Kompozit tabakalar, bir takviyelendirici ve bir matriks malzemesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ince
tabakacıklardan oluşurlar. Takviyelendirici uzun lif şeklinde olup dayanıklı ve rijit bir malzemedir. Matriks
malzemesi ise sıvı şeklinde olup az miktarda sertleştirici ile iyi karışımı sağlandıktan sonra liflere sürülür ve
sonrasında belli sıcaklık ve zaman süresinde kürleşmesi sağlanır. Matriks malzemesi lifleri korur ve üzerine
gelen yükün liflere düzgün dağılmasını sağlar. Lifler kompozit içinde tek yönde veya birkaç yönde
bulunabilmektedir. Liflerin yönlenmesi tabaka boyunca yükün ve deformasyonun üzerinde oldukça etkilidir.
Kompozit tabakalar, yüksek rijitlik ve dayanım/ağırlık oranları, uzun yorulma ömürleri, iyi korozyon direnci
ve diğer üstün özelliklerinden dolayı pek çok endüstriyel alanda oldukça kullanılmaktadır. Bu tabakalı
yapıların deplasmanları, burkulma yükleri, kalınlıkları boyunca gerilme ve şekil değiştirmeleri gibi
davranışlarının doğru anlaşılması gereklidir. Özellikle burkulma plak ve kabuklarda en çok karşılaşılabilecek
problemlerden biridir. En büyük hasar şekli burkulma yükleri ve eğilme rijitliklerinde önemli düşüşlere sebep
olabilen delikler ve delaminasyon gibi süreksizliklerdir. Sonlu elemanlar metodu, tabakalı kompozitlerin
karmaşık yapısal davranışlarının anlaşılması için çok önemlidir. Kompozitlerin burkulması problemi ile ilgili
şimdiye kadar bir çok çalışma yapılmıştır.
*
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Baba [1] tarafından sekiz farklı tabakalama tipi kullanılarak oluşturulan kompozit plakların üç farklı sınır
şartı ve iki farklı delik tipi için burkulma davranışı hem deneysel hem de nümerik olarak araştırılmıştır. Yazar
sınır şartının ve tabakalama sisteminin burkulma davranışının üzerinde önemli etkisinin olduğunu
göstermiştir. Eliptik ve dairesel delikler bulunduran quasi-izotropik grafit/epoksi esaslı tabakalı dikdörtgen
kompozit plakların burkulma davranışı sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak Lakshminarayana ve ark. [2]
tarafından araştırıldı. Yazarlar çalışmalarında delik şekli ve sınır şartlarını parametre olarak almıştır. Jana ve
Bhaskar [3] düzgün olmayan yükleme tiplerine maruz bırakılan basit şekilde desteklenmiş dikdörtgen
plakların burkulma analizini yapmıştır. Abu Talip ve ark. [4] tabakalı Kevlar-29/epoksi kompozitlerin
burkulma davranışında elyaf oryantasyon açısının ve deliğin etkisini çalışmıştır. Çalışma hem deneysel hem
de nümerik olarak hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlardan deneysel ve nümerik sonuçların uyumlu olduğu
görülmüştür. Bir sonlu elemanlar programı kullanılarak eliptik ve dairesel delikli tabakalı cam/polyester
kompozit plakların burkulma analizi Kömür ve ark. [5] tarafından yapılmıştır. Ramesh ve ark. [6] tabakalı Ecam/epoksi kompozit plakların burkulma davranışını deneysel ve sonlu elemanlar yöntemiyle çalışmışlardır.
Yazarlar elyaf oryantasyon açısı ve üç farklı delik (daire, dikdörtgen ve kare) geometrisi için elde ettikleri
kritik burkulma yüklerini karşılaştırmışlardır. Dairesel delikli durum için burkulma yükleri diğer geometrik
durumlardan daha yüksek elde edilmiştir. Dairesel ve eliptik delikli kompozitlerin burkulma davranışı hem
tabakalama oryantasyonu hem de sınır şartları göz önünde bulundurularak araştırılmıştır [7]. Manoharan ve
Jeevanantham [8] dairesel delik bulunduran kompozit plakların bası yükü altındaki davranışını ANSYS isimli
bir paket programı kullanarak yapmıştır.
Bu çalışmada, ortasında farklı geometrik şekillerde delik bulunduran iki farklı tabakalama oryantasyonuna
sahip kompozit plakların burkulma davranışı üzerine sınır şartı ve L/t oranı etkileri araştırılmıştır. Farklı
geometrik şekillerde delikler bulunduran tabakalı kompozit plakların burkulma gerilmeleri ANSYS sonlu
elemanlar paket programı kullanılarak elde edildi.

2. PROBLEMİN TANIMLANMASI
2.1. Geometrik Model
Tabakalı kompozit plak modelin boyu (L) x-ekseni yönünde, genişliği (w) y-ekseni yönünde ve kalınlık (t)
ise z-ekseni yönündedir. Modelin boyu (L) 40, 60, 80, 100-mm olarak seçildi. Genişliği ise (w) 30-mm ve
kalınlığı (t) 2-mm seçildi. Seçilmiş olan bu genişlik ve kalınlık tüm durumlar için sabit kabul edildi. Delik
şekilleri aynı alan değerine sahip olacak şekilde daire, kare ve üçgen olarak belirlendi. Analiz sonuçlarını
daha iyi yorumlamak için modelin boyunun kalınlığına oranı (L/t) 20, 30, 40, 50 ve tabaka sayısı 8 olarak
seçildi.
Kompozit plakların burkulma analizi ANSYS sonlu elemanlar paket programı kullanılarak gerçekleştirildi.
Analizde burkulma yüklerini hesaplamak için ANSYS kütüphanesinde 3D 4-node SHELL 181 element tipi
kullanıldı (Şekil 1). Analizde kullanılan element tipi her düğümde 6 serbestlik derecesine (üç tane öteleme ve
üç tane dönme) sahiptir. Yani düğümlerde x, y ve z eksenlerinde öteleme ve x, y ve z eksenlerinde ise
düğümlerde dönmeler meydana gelir. Analizler, Şekilde 2’de verilen sınır şartları kullanılarak yapıldı. Bası
yüklemesi x-yönünde uygulandı.

Şekil 1. 4-node SHELL181 sonlu eleman geometrisi
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Ankastre-ankastre mesnet

Ankastre-sabit mesnet

Sabit-sabit mesnet

Şekil 2. Tabakalı kompozit plakların analizi için modellerin sınır şartları ve mesh durumu

2.2. Çalışmanın Doğrulanması
Bu çalışmanın doğrulanması amacıyla; [0o/90o] 4 tabakalı kompozit plağın ankastre-ankastre sınır şartı
durumu için deliksiz olarak kritik burkulma gerilmesi hem deneysel hem de nümerik olarak hesaplanmıştır
(Tablo 1).
Tablo 1. Tabakalı kompozit plak için deneysel ve nümerik olarak elde edilen kritik gerilmelerin karşılaştırılması
Kritik burkulma gerilmesi (MPa)
Sınır şartı

Mevcut çalışma (ANSYS)

Deneysel

Ankastre-ankastre mesnet

62,4

64,6

% hata
3,53

2.3. Malzeme Özellikleri
Tabakalı kompozit plakların burkulma analizi için aşağıdaki malzeme özellikleri kullanıldı.
i.

Elastisite modülü; E 1 =40 GPa ve E 2 = E 3 =11 GPa

ii.

Poisson oranı; υ 12 =0,24 ve υ 23 =υ 31 =0,044

iii.

Kayma modülü; G 12 = G 23 =G 31 =3,2 GPa

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada; deliğin geometrik şekli, boy/kalınlık (L/t) oranı, oryantasyon açısı ([0o/90o] 4 ve [(0o/90o) 2 ] S )
ve yükleme sınır şartları gibi parametrelerin değiştirilerek kompozit plakların burkulma davranışını ANSYS
gibi bir sonlu elemanlar paket programı kullanılarak incelendi. Üç farklı (daire, kare ve üçgen) geometrik
delikli analiz modellerin burkulma sonrası görünümleri Şekil 3’te verilmiştir. Tüm delik alanları eşit olup
yaklaşık 170 mm2’dir.

Deliksiz

Kare delik

Daire delik

Üçgen delik

Şekil 3. Deliksiz ve üç farklı geometrik deliğe sahip modellerin burkulma şekilleri

3.1. Sınır Şartlarının Etkisi
Hem deliksiz hem de ortasında değişik geometrik şekillerde delikler bulunduran [0o/90o] 4 ve [(0o/90o) 2 ] S
oryantasyon açılarına sahip tabakalı kompozit plakların burkulma gerilmelerinin L/t oranına bağlı olarak sınır
şartlarının etkisi Şekil 4 ve Şekil 5’te verilen grafikler yardımıyla incelenmiştir. Şekil 4’te [0o/90o] 4 tabakalı
kompozitlerin burkulma gerilmeleri ortasında delik bulunması ve bulunmaması durumları için ayrı ayrı
grafikler şeklinde verilmiştir. Her üç sınır şartı durumunda L/t oranı artıkça burkulma gerilmeleri azalmıştır.
Ankastre sınır şartı durumunda burkulma gerilmesi diğer sınır şartları durumundan daha yüksek elde
edilmiştir. Fakat L/t oranı artıkça en yüksek burkulma gerilmesi düşüşü ankastre sınır şartı durumunda
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gözlenmiştir. L/t oranı sabit kabul edildiğinde burkulma gerilmesi en yüksek L/t=20 için bulunmuştur. En
düşük değer ise L/t==50 için elde edilmiştir.

Deliksiz

Daire delikli

Kare delikli

Üçgen delikli

Şekil 4. Üç farklı sınır şartı için deliksiz ve çeşitli geometrik şekilli deliklere sahip [0o/90o] 4 kompozit plakların burkulma
gerilmelerinin L/t oranına bağlı değişimi (A-A: ankastre-ankastre mesnet, A-S: ankastre-sabit mesnet, S-S: sabit-sabit
mesnet)

[(0o/90o) 2 ] S tabakalı kompozitlerin burkulma gerilmelerinin üç farklı sınır şartı için L/t oranına bağlı olarak
değişimi Şekil 5’te verilmiştir. Burada da her üç sınır şartı durumu için L/t oranı artıkça burkulma
gerilmelerinin azaldığı görülmüştür. Yani en yüksek gerilmeler L/t=20 iken elde edilmiştir. En düşük gerilme
oranı ise L/t=50 iken hesap edilmiştir. Eğriler incelendiğinde en büyük gerilme düşüşü L/t=20 ve L/t=30
arasında gözlemlenmiştir. Bu durum hem deliksiz hem de delik bulunduran modellerde görülmüştür.

Deliksiz

Daire delikli
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Kare delikli

Üçgen delikli

Şekil 5. Üç farklı sınır şartı için deliksiz ve çeşitli geometrik şekilli deliklere sahip [(0o/90o) 2 ] S kompozit plakların
burkulma gerilmelerinin L/t oranına bağlı değişimi

Şekil 4 ve Şekil 5’ten görülebileceği gibi her bir sınır şartı için L/t oranının artmasıyla burkulma gerilmeleri
azalmıştır. En yüksek azalma ankastre sınır şartı durumunda görülmüştür. Ankastre-ankastre sınır şartında
plakalar, diğer sınır şartlarıyla karşılaştırıldığında daha dayanıklı olduğu görülmüştür.

3.2. Delik Geometrisinin Etkisi
Şekil 6’da [0o/90o] 4 oryantasyonuna sahip kompozit plakların burkulma gerilmeleri üzerine üç farklı sınır
şartı için deliğin etkisi verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi burkulma gerilmeleri her üç sınır şartına bağlı
olarak tüm L/t oranlarında en yüksek deliksiz ve daire delikli durumlarda elde edilmiştir. Grafik eğrileri
incelendiğinde sınır şartı sabit iken burkulma gerilmeleri arasındaki en büyük açıklık A-A ve A-S
durumlarında görülmüştür.
[(0o/90o) 2 ] S oryantasyonuna sahip kompozit plakların burkulma gerilmeleri Şekil 7’de verilmiştir. Tüm L/t
oranları için her üç sınır şartına bağlı olarak burkulma gerilmeleri en yüksek deliksiz modellerde elde
edilmiştir. Burada da gerilme A-A sınır şartında diğer sınır şartları ile karşılaştırıldığında daha yüksek
olmuştur. Delikli modellere ait gerilme eğrileri birbiriyle paralel değişmiştir.
Şekil 6 ve Şekil 7’den görülebildiği gibi delikli modellerde burkulma gerilmeleri tüm L/t oranları için en
yüksek daire delikli modellerde görülmüştür. En düşük ise üçgen delikli modellerde elde edilmiştir. Buradan
delik şeklinin kompozit plakların burkulma davranışını etkilediği anlaşılmaktadır.

L/t=20

L/t=30
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L/t=50

L/t=40

Şekil 6. Deliksiz ve ortasında üç farklı geometrik şekilli delik bulunduran [0o/90o] 4 kompozit plakların burkulma
gerilmelerinin üç farklı sınır şartına bağlı olarak değişimi

L/t=20

L/t=30

L/t=40

L/t=50

Şekil 7. Deliksiz ve ortasında altı farklı geometrik şekilde delik bulunduran [(0o/90o) 2 ] S kompozit plakların burkulma
gerilmelerinin L/t oranına bağlı değişimi

3.3. Numune Boyunun Kalınlığa (L/t) Oranı Etkisi
Şekil 8 ve Şekil 9 L/t oranları için burkulma gerilmelerinin delik şekline göre değişimini veriyor. L/t=20 için
en yüksek gerilme deliksiz modellerde elde edilirken en düşük gerilme ise üçgen delikli modeller de elde
edilmiştir.
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A-A

A-S

S-S

Şekil 8. Dört farklı L/t oranı için [0o/90o] 4 kompozit plakların burkulma gerilmelerinin delik geometrisine göre değişimi

A-A

A-S

S-S

Şekil 9. Dört farklı L/t oranı için [(0o/90o) 2 ] S kompozit plakların burkulma gerilmelerinin delik geometrisine göre değişimi

Eğriler incelendiğinde burkulma gerilmeleri L/t=20 ve L/t=30 durumlarında daha çok değişim gösterdiği
görülmektedir. Çünkü L/t oranı artıkça kompozit plakların yük altındaki rijitliği azalmaktadır.
3.4. Oryantasyon Açısının Etkisi
Sekiz tabakalı kompozit plakların burkulma davranışlarında oryantasyon açısının etkisini incelemek için Şekil
10 (deliksiz) ve Şekil 11 (daire delikli) oluşturulmuştur. Her bir oryantasyon açısı için burkulma gerilmeleri
L/t oranı artıkça azalmıştır. Tüm L/t oranlarında [(0o/90o) 2 ] S oryantasyon açısına sahip kompozit plakların
burkulma gerilmeleri [0o/90o] 4 oryantasyonlu plakların burkulma gerilmelerinden daha yüksek elde
edilmiştir. Fakat L/t=20 ve A-A sınır şartı durumunda [0o/90o] 4 tabakalı kompozit modellerin burkulma
gerilmeleri daha yüksek elde edilmiştir. Bunun yanı sıra her iki oryantasyon açısı için A-S ve S-S sınır
şartlarında gerilme eğrileri birbirine paralel şekilde değişim göstermiştir.

A-A

A-S

S-S

Şekil 10. İki farklı oryantasyon açısı için deliksiz kompozit plakların burkulma gerilmelerinin L/t oranı ile değişimi

A-S

A-A

S-S

Şekil 11. İki farklı oryantasyon açısı için daire delikli kompozit plakların burkulma gerilmelerinin L/t oranı ile değişimi
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4. DEĞERLENDİRME
Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:
•

Burkulma gerilmesi L/t oranı artıkça azalmıştır.

•

Delik geometrisi kompozit plakların burkulma davranışını etkilemektedir.

•

Kompozitlerin burkulma gerilmelerinde sınır şartlarının önemli etkilerinin olduğu görülmüştür.

•

En yüksek burkulma gerilmeleri deliksiz modellerde ve L/t=20 durumunda elde edilmiştir.

•

Sonuç olarak ankastre-ankastre mesnet sınır şartı durumunda elde edilen burkulma gerilmeleri diğer
sınır şartları ile karşılaştırıldığında daha yüksek tespit edilmiştir. Bu da sınır şartının kompozitlerin
burkulma davranışını etkilediği sonucunu verir.
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Abstract
In this study, the buckling behavior of E-glass/epoxy, E-glass/polyester and E-glass/vinylester based
composite plates with fiber orientation of [0o/90o] 4 will be determined experimentally. Test specimens
prepared according to the ASTM standards. All buckling tests were performed using a Shimadzu brand
tensile machine with load capacity of ± 250 kN. Some of the specimens consist hole and some do not. The
specimens with hole have different geometrical shapes and also same hole area. The specimens were
subjected to axial compressive load until buckling failure occurred. From the obtained test results, it was
shown that the hole geometry and matrix materials have significant effects on the buckling load of the
laminated composite plates.
Keywords: Buckling load; Laminated composite plate; Matrix material; Hole geometry.

1. GİRİŞ
Kompozitler, mükemmel eğilme direnci ve rijitliği, yüksek korozyon direnci, yüksek termal ve akustik
iletkenliği gibi pek çok önemli karakteristiğe sahiptirler. Tabakalı kompozitler gemi yapımı, uzay endüstrisi
ve mühendislik yapılarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Tabakalı kompozit malzemeler kesit geometrisi,
malzeme özellikleri, sınır şartları ve yükleme durumuna bağlı olarak değişik modlarda burkulmaya maruz
kalırlar. Tabakalı bir kompozit plağın performansı, üzerindeki deliğin yeri, boyutu ve geometrik şekline
bağlıdır. Kompozit plakların burkulma davranışı üzerine bazı çalışmalar yapılmıştır. Zahari ve ark. [1] örgülü
cam/epoksi tabakalı kompozitlerdeki hasar ilerlemesini non-lineer sonlu elemanlar analizi kullanarak
belirlemeye çalışmışlardır. Kompozitlerdeki hasar metodolojisi için gerilme esaslı Tsai-Hill hasar kriteri
kullanılmıştır. Üç boyutlu şekilde örülmüş karbon/karbon kompozitlerde bası ve kesme kuvvetleri altındaki
davranışı incelenmiştir [2]. Kaltakcı [3] cam/epoksi ve grafit/epoksi esaslı dairesel delik bulunduran tabakalı
kompozit plakların çeki ve bası yükleri altında delik civarındaki gerilme konsantrasyonuna elyaf açısının
etkisini çalışmıştır. Bu çalışmada yazar dairesel deliğin yeri ve elyaf açısının kompozit burkulma yükleri
üzerine önemli etkilerinin olduğunu bulmuştur. Aljibori ve ark. [4] ortasında dairesel delik bulunduran örgülü
cam/epoksi kompozit plakların bası yükü altındaki davranışını deneysel olarak araştırmışlardır. Yazarlar delik
boyutu artıkça burkulma yüklerinin azaldığını görmüşlerdir. Sonlu elemanlar analizini kullanarak dairesel
delik içeren elyaf takviyeli kompozit plakların bir analizi Arslan ve ark. [5] tarafından yapılmıştır. Çalışmada
ilk önce bir tabakaçıkta delik civarındaki gerilme durumu daha sonra eksenel olmayan yüklemeden dolayı her
bir tabakacıkta delik civarındaki gerilme durumları çalışılmıştır. Manoharan ve Jeevanantham [6] delikli ve
deliksiz üç farklı elyaf açısı için kompozit plakların bası yükü altında gerilme-şekildeğiştirme ve deplasman
davranışını ANSYS gibi bir sonlu elemanlar paket programı yardımıyla analiz etmiştir. Baba [7] ve Baba ve
Baltacı [8] eksenel bası yükü altında dairesel delik içeren tabakalı kompozitlerin burkulma yükleri üzerine
sınır şartlarının etkisini araştırmışlardır. Yazarlar ankastre sınır şartı durumunda daha yüksek burkulma
yükleri elde etmişlerdir. Bunun yanı sıra uzunluk/kalınlık oranı artıkça burkulma yükünün azaldığı tespit
*
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edilmiştir. Hu ve Lin [9] tarafından simetrik tabakalı plakların burkulma optimizasyonu geliştirilmiştir. Kritik
burkulma yükleri ABAQUS sonlu elemanlar paket programı kullanılarak belirlenmiştir. Sonuç olarak sınır
şartları, elyaf açısı ve delik bulunması parametrelerine bağlı olarak burkulma yükleri değişmektedir. Baltacı
ve ark. [10] üzerinde delikler bulunan tabakalı kompozit bir diskin burkulma analizi üzerine çalışmıştır.
Burada yazarlar deliklerin boyutu ve yerlerini değiştirerek burkulma yükü üzerindeki etkisini incelemiştir.
Onlar delik plaka merkezine yaklaşınca burkulma yükünün azaldığını belirlemiştir. Abu Talib ve ark. [11]
tabakalı Kevlar-29/epoksi kompozit plaklarda delik ve elyaf açısının burkulma davranışı üzerine etkisini
çalışmıştır.
Bu çalışmanın amacı, [0o/90o] 4 diziliminde üç farklı termoset polimer matriks malzemesi (epoksi, vinylester
ve polyester) kullanılarak üretilen kompozit plakların burkulma davranışını incelemektir. Bunun için testler
iki farklı sınır şartı (ankastre-ankastre ve sabit-sabit mesnet) durumunda yapıldı. Böylece hem matriks
malzemesi tipinin hem de delik geometrisinin etkisi araştırılmıştır. Numuneler üzerinde bulunan delikler aynı
alana ve beş farklı geometriye sahiptir.

2. MATERYAL VE METOT
2.1. Kompozit Plakanın Üretimi ve Numunelerin Hazırlanması
Çalışmada kullanılan fiber takviyeli polimer esaslı kompozit plakalar, Batman Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü Kompozit Araştırma Laboratuarı’ nda bulunan Vakum İnfüzyon Yöntemi kullanılarak
600 g/m2 cam lifi ve üç farklı termoset polimer matriks malzemesi (epoksi, vinylester ve polyester)
kullanılarak üretildi (Şekil 1). Her üç matriks malzemesi için sertleştirici ve reçine oranı kütlece 1/3 olarak
seçildi. Epoksi, vinylester ve polyester reçineler için kürleşme sıcaklıkları ve süreleri sırasıyla 100oC’de 2
saat, 140oC’de 2,5 saat ve 65oC’de 1,5 saat olarak ölçülmüştür. Üretim sonunda elde edilen plakaların
kalınlığı ortalama 2 mm ve fiber hacim oranı (Vf) %60’dir. Her üç matriks malzemesi kullanılarak üretilen
plakalar deney için 75-mm x 25-mm ebatlarında su jeti kullanılarak kesildi ve yine su jeti kullanılarak
ortalarında aynı kesit alanına sahip (A=170 mm2) farklı geometrik şekillerde (kare, dikdörtgen, daire, elips ve
üçgen) delikler açılarak numuneler hazırlandı (Şekil 2).

Şekil 1. Kompozit plakanın Vakum İnfüzyon Yöntemi ile üretimi
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Şekil 2. Beş farklı delik geometrisine sahip numuneler

2.2. Burkulma Testleri
Tüm burkulma testleri, 250 kN yük kapasiteli Shimadzu AG-IC marka üniversal test cihazı kullanılarak
gerçekleştirildi (Şekil 3). Testler esnasında cihaz çene hızı 1 mm/dak olarak seçildi. Kompozitlerin burkulma
yükleri üzerine matriks malzemesi tipinin etkisini araştırmak için cam/epoksi, cam/vinylester ve
cam/polyester esaslı kompozit plaklardan hazırlanan numuneler kullanıldı. Numuneler iki ucu ankastre ve iki
ucu sabit mesnetli şekilde iki farklı sınır şartı kullanılarak bası yüklerine maruz bırakıldı. Bu şekilde farklı
matriks tipleri için iki farklı sınır şartı durumunda kompozit plakların burkulma yükleri belirlenmeye çalışıldı.
Böylece tüm numuneler için kuvvet-deplasman eğrileri çizildi. Burkulma yüklerinin belirlenmesi için Şekil
4’de verilen örnekte olduğu gibi eğri lineerliğinin bittiği noktadaki kuvvet değeri o numunenin kritik
burkulma yükü olarak belirlendi. Bu çalışmada, tüm burkulma test parametreleri için toplam 108 numune
kullanıldı.

Şekil 3. Test cihazı

Şekil 4. Yük-deplasman eğrisi
burkulma yükünün belirlenmesi

üzerinden

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Kompozit plakların burkulma davranışını araştırmak için burkulma testleri ankastre-ankastre ve sabit-sabit
mesnet şeklinde iki farklı sınır şartı için gerçekleştirildi. Böylece bu iki sınır şartı durumunda kompozit
plakların burkulma davranışı üzerine matriks malzemesinin ve delik geometrisinin etkisi belirlenmiştir.
Cam/epoksi kompozit numunelerin burkulma yükleri iki farklı sınır şartı için Şekil 5a’da verilmiştir.
Burkulma yükü deliksiz numunelerde her iki sınır şartı için en yüksek değerini almıştır (sırasıyla yaklaşık
2300 N ve 1500 N). Ankastre sınır şartı durumunda delik şekli daire ve üçgen için burkulma yükü değerleri
bir birlerine yakın iken en yüksek değerini dikdörtgen delik için almıştır. Sabit mesnet durumunda ise daire
ve kare delik için burkulma yük değerleri birbirlerine yakın iken yine en yüksek burkulma yükü değeri
dikdörtgen deliğe sahip numunelerde elde edilmiştir.
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Cam/vinylester esaslı kompozit numuneler için kritik burkulma yükleri Şekil 5b’de verilmiştir. Burda
ankastre sınır şartı için burkulma yükünün en yüksek değeri deliksiz numunelerde elde edilirken en düşük
değeri ise üçgen deliğe sahip numunelerde görülmüştür. Sabit mesnet sınır şartı durumunda burkulma yükün
en yüksek değeri kare deliğe sahip numunelerde oluşmuştur. Deliksiz numuneler dahil diğer tüm geometrik
delikler için yaklaşık aynı burkulma yük değerleri elde edilmiştir.
Cam/polyester numuneler için kritik burkulma yük değerleri Şekil 5c’de verilmiştir. Şekilden açıkca
görüldüğü gibi ankastre sınır şartı durumunda en yüksek yük değerleri deliksiz ve eliptik delikli numuneler
için elde edilmiştir. En düşük değerler ise kare ve üçgen deliklerde elde edilmiştir. Sabit mesnet durumunda
ise yüksek değerler deliksiz ve dikdörtgen delikli numunelerde olmuştur. Fakat en düşük değer üçgen deliğe
sahip numunelerde oluşmuştur.
Elde edilen grafik değerlerinden de anlaşılabileceği gibi burkulma yükleri matriks malzemesinin tipi, sınır
şartı ve delik geometrisi ile ciddi şekilde değişmektedir.

(a)

(b)

(c)
Şekil 5. İki farklı sınır şartı için hem deliksiz hem de beş farklı geometrik deliğe sahip numunelerin burkulma yükleri (a)
cam/epoksi, (b) cam/vinylester ve (c) cam/polyester

Şekil 6’da iki farklı sınır şartı durumunda üç farklı matriks malzemesi için kompozit plakların kritik burkulma
yükleri deneysel olarak belirlenmiştir. Takviyelendirme açısı ise [0o/90o] 4 olarak seçilmiş ve elde edilen
sonuçlar grafikler yardımıyla verilmiştir. Grafiklerde yatay eksen delik geometrisini, düşey eksen de kritik
burkulma yüklerini (N) göstermektedir. Ankastre-ankastre sınır şartı ele alındığında; her üç matriks
malzemesi için en yüksek burkulma yükleri deliksiz numunelerde elde edilmiştir (Şekil 6a). Cam/epoksi
numunelerin kritik burkulma yükleri genel itibari ile diğer iki matriks tipinden yüksek belirlenmiştir. En
düşük kritik burkulma yükleri cam/epoksi için deiresel delik numunelerde, cam/vinylester için üçgen
numunelerde ve cam/polyester için ise kare delikli numunelerde tespit edilmiştir.
Sabit-sabit mesnet sınır şartı durumu göz önünde bulundurulduğunda ise; kritik burkulma yükleri cam/epoksi
ve cam/polyester numunelerinden daha yüksek elde edilmiştir (eliptik delikli cam/polyester hariç) (Şekil 6b).
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Cam/vinylester için en düşük değer üçgen numunelerde oluşurken en yüksek değer ise kare numunelerde
ölçülmüştür.

(a)

(b)

Şekil 6. Kullanılan üç farklı matriks malzemesi için hem deliksiz hem de beş farklı geometrik deliğe sahip numunelerin
burkulma yükleri (a) ankastre-ankastre mesnet ve (b) sabit-sabit mesnet

Görüldüğü gibi kompozitlerin burkulma sınır şartları diğer parametreler ile karşılaştırıldığında daha önemli
olduğu tespit edilmiştir. Ankastre-ankastre sınır şartı durumunun rijitliğinden dolayı kritik burkulma yükleri
hem deliksiz hem de delikli numuneler için sabit-sabit mesnet sınır şartı durumundaki yük değerlerinden daha
yüksek elde edilmiştir. Yani maksimum burkulma yükleri ankastre-ankastre sınır şartı durumunda
ölçülmüştür. Sınır şartı burkulma davranışında deliğin etkisini değiştirebilmektedir.
Farklı geometrik delikli kompozit plaklar tasarım gerekliliğinden dolayı sık kullanılmaktadır. Bu nedenle
delikli plakların burkulma dayanımı yapısal tasarımda iyi anlaşılması gerekir. Bu çalışmada, aynı alana sahip
daire, kare, dikdörtgen, elips ve üçgen gibi beş farklı delik geometrisi ele alınmıştır. Ayrıca bu deneysel
çalışmada bir de üç farklı termoset polimer matriks (epoksi, vinylester ve polyester) malzemesi kullanılmıştır.
Deneysel sonuçlar, hem delik geometrisinin hem de matriks malzeme tipinin burkulma yükleri üzerine
önemli etkilerinin olduğunu göstermiştir.
Sabit-sabit mesnet durumu için, Şekil 7’de örnek olarak cam/polyester kompozit plak numunelerin deliksiz ve
beş farklı geometrik delikli numunelerin burkulma testi sonrası hasar durumlarını vermektedir. Tüm
numunelerde hasarlar genel olarak orta bölgede oluşmuştur. Fakat delikli numunelerde delik geometrisine
bağlı olarak hasar yoğunlukları birbirlerinden biraz farklı oluşmuştur. Çünkü delik gibi süreksizlikler hasar
yığılmalarının yoğunlukta olduğu bölgelerdir.

Şekil 7. Cam/polyester kompozit numunelerin burkulma hasar görüntüleri
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4. DEĞERLENDİRME
Bu deneysel çalışmada, farklı matriks malzemeleri kullanılarak üretilen kompozit plakların burkulma
davranışı araştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.


Deliğin varlığından dolayı kritik burkulma yükünün düşümü önemli bir parametre olarak görüldü.
Çünkü delik burkulma yükünü düşürmektedir.



Genel itibariyle cam/epoksi kompozit plakların burkulma yük değerleri cam/vinylester ve
cam/polyester kompozit plaklardan daha yüksek elde edilmiştir.



Ankastre sınır şartı durumunda en yüksek kritik burkulma yükü elde edildi. Bu ankastre sınır
şartının rijitliği ile açıklanabilir.



Her üç matriks türü ve her iki sınır şartı durumunda burkulma yük değerleri üçgen delikli
numunelerde en düşük ölçülmüştür. En yüksek burkulma yük değerleri ise deliksiz numunelerde
ölçülmüştür.
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Abstract
In this paper, a numerical analysis of laminar natural convection in an enclosure of isosceles triangular
cross-section has been performed for cold base and hot inclined walls. Base angles varying from 15o to 60
o
have been used for different Rayleigh numbers ranging from 103 to 105. Effects of Rayleigh number and
aspect ratio on the flow field and temperature distributions are analyzed. The streamline patterns and
temperature distributions (isotherm contours) are presented. It is observed that the enclosures with a low
aspect ratio have higher heat transfer rates from the bottom surface of the triangular enclosure.
Keywords: Natural convection, laminar, triangular enclosures, finite volume method.

1. INTRODUCTION
Natural convective heat transfer is gaining importance in different areas, such as triangular roof cases, solar
stills, electronic equipment cooling, and attic spaces. In recent years, a further increase in the number of studies
of natural convection in triangular enclosures has been seen in the literature. The first studies about natural
convection in triangular enclosures were carried out by Flack et al. [1–3]. Three cavity shapes were
heated/cooled from the bottom wall and cooled/heated from the upper inclined walls, covering a wide range of
Grashof numbers between 105 and 3 × 106. After this, in 1982 Akinsete and Coleman [4] analyzed the natural
convection of air in a two-dimensional laminar right-triangular enclosure (half of the isosceles triangular
enclosure) with a cold horizontal base and heat input through the hypotenuse and insulated vertical wall using
the finite-difference method. Steady-state solutions were obtained for the conditions in which the aspect ratio
was between 0.0625 and 1, and Grashof numbers varied in the range of 800 to 64,000. The authors found that
a considerable proportion of the heat transfer across the base wall of the enclosure takes place near the
intersection of the base and the hypotenuse. Poulikakos and Bejan [5] investigated the fluid dynamics inside a
right-triangular cavity with a cold upper inclined wall, warm horizontal bottom wall, and insulated vertical
wall. They applied the asymptotic methods of Cormack et al. [6] to find an approximate steady-state regime
and temperature distributions inside a triangle when the aspect ratio of the enclosure is vanishingly small. The
flow and temperature patterns, local wall heat fluxes, and mean heat flux rates of the fluid is examined, based
on scaling analysis. The transient phenomenon begins with a sudden cooling of the upper inclined wall. It was
shown that both walls develop hydrodynamic and thermal boundary layers whose thicknesses increase toward
steady-state values. The third part of the work focused on a sequence of transient numerical simulations
covering the range of the aspect ratio A = 0.2, 0.4, and 1 for Prandtl number Pr = 0.72 and 6. The numerical
results verified the flow features described theoretically in the first two parts of the work.
Asan and Namli [7] conducted a numerical study of laminar natural convection in a pitched roof of triangular
cross section, considering an adiabatic mid-plane wall condition in their numerical procedure, for summer day
boundary conditions, and in another work, winter day heating of an attic space from the bottom was examined
by the same authors [8]. They used the finite-volume method and analyzed cases where Rayleigh numbers vary
*
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between 103 and 106 and aspect ratios (defined as the height of the roof scaled by half length of base wall) are
between 0.125 and 1. A multicellular structure is obtained in every enclosure when the Rayleigh number equals
106. As the aspect ratio decreases, multicellular streamlines are observed at lower Rayleigh numbers. Flack et
al. [9] obtained laser velocimetry data and theoretically predicted the velocities of flow field in a triangular
enclosure that had previously been studied to elucidate heat transfer correlations.
In this study, two-dimensional steady laminar natural convection in isosceles triangular cavities heated from
the bottom, representing conventional air-filled attic spaces of houses and buildings with sloped roofs and
horizontal suspended ceilings, for wintertime conditions is investigated for five different base angles and for
Rayleigh numbers ranging from 103 to 105. In the wintertime, the isosceles triangular roof is heated at the
bottom base where the inside temperature of the house is kept hot by any heating system and symmetrically
cooled at the two upper inclined sides where the outside temperature is cold. The main purpose of this work is
to examine the influence of the base angle and Rayleigh number on the flow field and heat transfer inside
isosceles triangular cross-section roofs. Thus, the present study will help designers and constructers to select
the most suitable isosceles triangular roof base angle from an energy-saving point of view.

2. PROBLEM DEFINITION
A long air-filled (Pr = 0.7) isosceles triangular enclosure of height H and base B is considered such that twodimensional flow is assumed to exist as shown in Fig. 1. Any effects occurring in the third dimension are
neglected. This assumption is reasonable and acceptable for the problem under study. The gravitational
acceleration g acts perpendicular to the base, pointing downward. The inclined and base walls are kept at
constant temperatures T C and T H , respectively, with T H > T C representing the wintertime heating of attic spaces
from the bottom. Thermophysical properties of the fluid in the flow model are assumed to be constant except
the density variations causing there to be a body force term in the momentum equation. The Boussinesq
approximation is invoked for the fluid properties to relate density changes to temperature changes, and in this
way to couple the temperature field to the flow field. Viscous dissipation is assumed to be negligible.

Fig. 1. Sketch of the isosceles triangular cavity

In the present study, in order to ensure that the Boussinesq approximation is valid, the temperatures of the hot
and cold isothermal walls are taken as 303 and 283 K, respectively, giving a temperature difference of 20 K,
for all the numerical simulations performed. Under the approximations just described, the buoyant air flow is
assumed to be steady and two-dimensional so that laminar conservation equations of mass, momentum, and
energy can be written as [10]:

∂u ∂v
+
=0
∂x ∂y

(1)

u

 ∂ 2u ∂ 2u 
∂u
∂u
1 ∂p
+v
=−
+ν  2 + 2 
∂x
∂y
ρ ∂x  ∂x ∂y 

(2)

u

 ∂ 2v ∂ 2v 
∂v
∂v
1 ∂p
+v
=−
+ ν  2 + 2  + gβ (T − Tc )
∂x
∂y
ρ ∂y  ∂x ∂y 

(3)

 ∂ 2T ∂ 2T 
∂T
∂T
+v
= α  2 + 2 
u
∂x
∂y
∂y 
 ∂x

(4)

1192

Numerical Analysis of Laminar Natural Convection in Isosceles Triangular Enclosures

E. F. Kent

The boundary conditions are as follows:
• u = v = 0 on all the walls.
The thermal boundary conditions are:
• T = T H (at the bottom wall)
• T = T C (at the inclined walls).
The height (H) to full length of base (B) ratio is used as the aspect ratio (denoted by A),

A=

H
B

(5)

3. NUMERICAL RESULTS
In the numerical solutions the governing equations which are discretized with finite volume method are solved
by Fluent 6.0.12 (Ansys Inc.) commercial software by using SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure
Linked Equations) method to tackle with the pressure–velocity couple, while the second order upwind
difference scheme is employed to discretize the convective terms. It is well known that the roof base angle is
an important parameter in the architectural design of a building. In this study, numerical computations are
carried out for three different base angles, γ: 15◦, 45◦and 60◦. A sample grid structure having 4,528 cells, which
is used in the computations for a base angle of 45 o, is given in Fig. 2.

Fig. 2. A sample grid structure having 4528 cells used in the computations for a base angle of 45o◦

3.1. Streamline patterns and temperature distributions for base angle of γ = 60o
Fig. 3 represents the streamlines and isotherms for γ =60◦ and Ra = 103, 104, and 105. This angle corresponds
to the value of the aspect ratio of 0.87. The lengths of the cold isothermal region on the Y axis are greatly
diminished and are found to be 36%, 29%, and 13% of the entire height of the triangle, corresponding to the
Rayleigh numbers 103, 104, and 105, respectively. With increasing Rayleigh numbers, the eyes of the
streamlines get closer to the vertical Y axis. The effect of convection on heat transfer can be seen from the
isotherm contours given in Fig. 3c. It should be noted that the convergence criteria down to 10–10 for the
continuity and momentum equations and 10–12 for the energy equation have been used for Ra = 105, and
completely symmetric solutions are obtained (in 1,6978 iterations) in the enclosure for both the stream function
and the temperature distributions as shown in Fig. 3c.
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Fig. 3. Streamline and temperature distributions for γ = 60. (a) Ra = 103; (b) Ra = 104; (c) Ra = 105

3.2. Streamline patterns and temperature distributions for base angle of γ = 45o
Fig. 4 represent the streamlines and isotherms for the base angle of γ = 45o and Ra = 103, 104, and 105. This
angle corresponds to the value of the aspect ratio of 0.50. The lengths of the cold isothermal region on the Y
axis are 20%, 13%, and 6% of the entire height of the triangle, corresponding to the Rayleigh numbers of 103,
104, and 105, respectively. It should be noted that Holtzman et al. [11] reported the critical Grashof number for
the pitchfork bifurcation to be Gr c = 16,200. This corresponds to a value of Ra c = 1.15 × 104. Thus, the flow
in Fig. 4c for Ra = 105 must be asymmetric. If the iterative convergence criteria had been too large, such as 10–
5 for all the conservation equations, completely symmetric solutions would have been obtained in the enclosure.
In order to detect the asymmetric solution branch of the pitchfork bifurcation, convergence criteria down to 10–
10
have to be used for the energy equation. It is worth mentioning that the convergence criteria were taken as
10–5 for all the conservation equations and completely symmetric solutions were found in the enclosure.

Fig. 4. Streamline and temperature distributions for γ = 45. (a) Ra = 103; (b) Ra = 104; (c) Ra = 105

3.3. Streamline patterns and temperature distributions for base angle of γ = 15o
Fig. 5 represents the streamlines and isotherms for γ = 15◦ and Ra = 103, 104, and 105. This angle corresponds
to the value of an aspect ratio of 0.13. This is the smallest aspect ratio investigated in the present work. The
critical Grashof number reported by Holtzman et al. [11] for the pitchfork bifurcation is Gr c = 5,360. (The
aspect ratio of 0.2 in Holtzman et al. [11] corresponds to the base angle γ = 11.3o.) This corresponds to a value
of Ra c = 3.8 × 103. So the two symmetrical recirculating eddies are observed only for Ra = 103 as shown in
Fig. 5a. The multicellular and asymmetrical streamline patterns are acquired for Ra = 104 and 105 as evidenced
by Fig.s 5b and c. The Rayleigh numbers are well above the critical Rayleigh number for these two cases. Six
recirculating cells are observed in Fig. 5b. By inspecting the isotherm contours, three hot plumes rising up to
meet the cold inclined walls are detected. Among the hot plumes, there are two cold plumes falling from the
upper surfaces. These temperature contours reveal multicellular streamline patterns that increase the heat
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transfer. For the highest Rayleigh number, Ra = 105, nine circulation cells are detected as seen in Fig. 5c. Five
plumes alternately rise and fall throughout the triangular cavity. The lengths of the cold isothermal region on
the Y axis are 8%, 4%, and 2% of the entire height of the triangle, corresponding to the Rayleigh numbers of
103, 104, and 105, respectively.

Fig. 5. Streamline and temperature distributions for γ= 15 o. (a) Ra = 103; (b) Ra = 104; (c) Ra = 105

4. CONCLUSIONS
The objective of the current investigation is to analyze the flow field and temperature distribution with detailed
analysis of heat transfer evaluation for natural convection in isosceles triangular roofs in wintertime conditions.
The finite-volume method is used to perform the computational analysis. Numerical results are presented in the
form of streamlines and isotherm contours for Rayleigh numbers ranging between 103 and 105 when the attic
is heated from the base and symmetrically cooled at the two inclined walls for three different base angles.
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Abstract
The thermal conductivities of many building materials are defined in the TS 825 standard. In this standard,
the thermal conductivity of wall units such as brick and lightweight block were given depending on the
weight per unit volume and their configurations. Additionally, these values are used in the heat loss
calculations of the buildings. The thermal conductivities of walls built with lightweight masonry block at
450-700 kg/m3 are given between 0.28-0.36 W/mK in TS 825 standard. The insulation thicknesses of
building’s external wall are directly affected by these values in different climatic region of Turkey. In this
study, the effect of foam concrete as filling material on thermal conductivity of lightweight masonry block
was investigated. For this purpose, thermal conductivities of non-filling block and foam concrete filled
block were determined. The thermal conductivities of the block matrix and foam concrete were measured
with HFM device. Then, R and λ values of blocks were analyzed by using computer program. Finally, the
design thermal conductivities of external walls were calculated. When the analysis results were interpreted,
it was found that the thermal conductivities of foam concrete filled blocks are 4 times lower than the nonfilling blocks. As a result, it was found that the use of foamed concrete at a density of 300 kg/m3 in order to
improve the thermal insulation performance of hallow blocks was found to be extremely effective.
Keywords: Lightweight masonry block, foam concrete, filling material, thermal insulation.

1. INTRODUCTION
Thermal insulation is the process intended for the restriction of heat losses and gains in buildings. Technically,
thermal insulation is applied to reduce the heat transfer between two media at different temperatures. It is
possible to extend the life of the building, to provide healthy and comfortable spaces for users, to achieve great
savings in the building's fuel and cooling costs by thermal insulation [1]. Fossil fuels are widely used to heat
buildings. As a consequence of burning fossil fuels, gases which are released as combustion products cause air
pollution and global warming. Thermal insulation applications reduce the amount of heating energy in
buildings. As a result, global warming and air pollution are also reduced [1].
In Turkey, the building sector was the most energy consuming sector in the year 2008 and it had a 36% share
in total annual energy consumption. The building sector, which had a 32% share, followed the industry sector
in the year 2010. According to the data of 2010, 46% of the energy consumed in the buildings was spent in the
houses and 26% in the public and commercial buildings. It is estimated that there is a saving potential of about
3 mTOE from the heating energy of the building in Turkey [2].
Thermal insulation regulations in buildings are specified in TS 825 standard. This standard aims to limit the
amount of energy consumed for the heating of buildings and to increase energy saving in Turkey. The
calculation methods and values to be used in the calculation of the energy saving and energy demand are defined
in this standard. The design thermal conductivity values of construction and insulation materials are given in
Annex E of TS 825. The thermal insulation project is prepared using these values [3]. The design thermal
conductivity values declared by the material manufacturer may be smaller than the values given in Annex E of
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TS 825. In this case, the new design conductivity is calculated according to the principles specified in TS 825,
TS EN ISO 6946 and TS EN 1745 standards [3-5].
However, the design thermal conductivity value is must be too certified by the Ministry of Environment and
Urbanism-accredited institute in order to use the new value in the insulation projects of the buildings. If the
certification isn’t made, then the values in TS 825 Annex-E shall be used instead of the declared design thermal
conductivity value of the material in the calculations.
The thermal conductivity values of wall units containing complex cavity designs such as horizontal-vertical
perforated bricks and hollow masonry blocks can’t be often measured with heat flow meters and guarded hot
plate devices due to their large size. The thermal conductivities of wall units can be measured directly by the
hot box method which is calibrated according to TS EN ISO 8990 standard. However, at least 1 m2 of wall
should be built with the wall units in this method. Next, the wall should be conditioned and thermal conductivity
of the wall should be measured in steady state. The application of method is difficult in terms of providing
sensitivity in the measurement conditions, time-consuming, and even costly [6].
The equivalent thermal conductivity (λ eq ) and design thermal conductivity (λ) values of hollow masonry blocks
with simple design can be calculated according to the principles stated in TS 825 and TS EN ISO 6946
standards. However, it is quite difficult to calculate the thermal conductivities of hollow masonry blocks and
perforated bricks with more complicated geometries by using the simple calculation technique. The λ eq of such
wall units can be calculated by using computer programs and then their λ values can be calculated. The accuracy
of the program should be checked by calculating the λ values of reference models. The deviation in thermal
conductivity of reference model should be at most 2% in calculations with programs according to TS EN 1745
standard [5].
The following points should be defined in order to form a heat flow model of a wall unit with complicated
geometry or with insulating material in its cavities;
-Technical drawing showing all details of wall units (such as perforated brick, hallow masonry block)
-The thermal conductivity of the material forming the full part of the perforated brick or hollow masonry block,
-The thermal conductivity depend on the density of the insulating material filling the voids of the perforated
brick or hollow masonry block,
-The thermal resistances or thermal conductivities of airspace (these values should be calculated according to
the principles specified in TS EN ISO 6946,
-Surface emissivity value,
-Boundary conditions
-Interior and exterior surface resistances (to be taken from TS EN ISO 6946).
The effects of factors such as geometry, size, number and configuration of holes, insulation material in holes
were investigated on the thermal insulation performances and heat transfer mechanisms of perforated bricks
and lightweight masonry blocks in a few studies.
M. Zukowskia et al (2010) in their research focused on the investigation of the effective thermal properties of
a perforated wall unit filled with perlite insulation. In the study, thermal performances of perforated brick and
perlite-filled bricks were determined based on measurements and numerical calculations. The researchers
reported an equivalent thermal conductivity of 0.09 W/mK for perlite-filled bricks at weight per unit volume
of 653 kg/m3. They also analyzed changes in the thermal conductivity of wall using mortar joints in different
compositions [7].
J.J. del Coz Dı´az et al. (2007) analyzed the thermal conductivities of lightweight masonry blocks containing
the different sized voids using the finite element method. They developed proposals for estimating material
thermal properties, determining heat transfer mechanisms and parameters for optimum design by evaluating
the analysis results [8].
Luai M. Al-Hadhrami et al. (2009) presented the evaluation of thermal performances on nine clay bricks and
two types of concrete briquettes used in Saudi Arabia. Equivalent thermal conductivity values of bricks and
briquettes were measured experimentally. It was determined by researchers that the application of insulating
material to the holes of bricks significantly increased thermal resistance and the clay bricks were more effective
in terms of thermal insulation than concrete briquettes. In addition, researchers explained that the use of
insulation mortar in wall joints increased the thermal resistance of the wall compared to normal concrete mortar
joints [9].
Zbynek Svoboda et al. (2010) focused on numerical modeling of heat transfer in vertical cavities with small
cross-sectional areas in hollow bricks heated down by fluid dynamics (CFD) analysis. Researchers explained
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that the main purpose of this study was to indicate the equivalent thermal conductivity rates in the vertical and
horizontal direction for various brick walls. In addition, they noted that downward heat transfer by convection
was negligible for all cross-sectional areas, whereas, natural upward heat transfer disappeared for only very
high and narrow spaces [10]
L.P. Li et al. (2008) performed the comprehensive numerical analysis studies to determine the equivalent
thermal conductivities of multi-perforated clay bricks. They investigated the effects on the thermal conductivity
of 50 type combinations of holes and arrangement in bricks. They chose the indoor-outdoor temperature
difference varies from 20 °C to 50 °C. The effect on thermal conductivity of factors such as the holes surface
radiation, the width-wise and length-wise holes numbers, and the indoor–outdoor temperature difference were
investigated by Li et al. As a result of the research, it was concluded that the radiation between the surfaces of
the hole has a significant effect on the equivalent thermal conductivity and therefore should be taken into
consideration. In addition, they reported that the number and arrangement of holes affect the thermal
conductivity in a highly complex way [11].
Ammar Bouchair (2008) proposed a theoretical model for studying the steady state thermal behaviors of clay
bricks in thermal insulation of wall. In the research, insulation materials such as granulated cork and expanded
polystyrene were placed in some brick cavities. Computer modeling and calculations for steady-state conditions
showed that the improvement in the total thermal resistance of the bricks contributes around 18-20% of the
increase in cavity height. Bouchair also stated that healing could be improved by 89% and 93% if brick
insulation material was added. In addition, the researcher determined the healing rate to be 73-78% when the
void surface emissivity reduced to 0.3 [12].
Foam concrete is a kind of lightweight concrete. Foam concrete is obtained by adding foam to the mixture of
cement, water and fine aggregate. It may contain closed pores up to 75-80% by volume. Fresh foam concrete
has high flow ability. The thermal conductivity of low-density foamed concrete is very low [13]. Compared to
equivalent thermal resistances, foamed concrete is 2 to 4 times cheaper than insulation materials such as perlite
and EPS in the thickness providing equivalent thermal resistances. In this study, the effect of the foam concrete
selected as thermal insulation material on the design thermal conductivity of the lightweight masonry block
(LMB) was investigated.

2. MATERIAL AND METHOD
Firstly, the dimensions and wall thicknesses of the unfilled masonry block (HLB) and foamed concrete filled
masonry block (FLB) were measured using a 1/100 mm precision electronic caliper. In order to determine the
weight per unit volume (γ) of the block matrix in dry condition, 3 pieces of core samples were taken, their edges
were corrected, their dimensions were measured by electronic calipers and the volume and unit volume mass
of samples were calculated.
Portland cement as binder and -100 µm limestone as fine aggregate were used in the foam concrete mix for
FLB. Foam was produced from synthetic foam agent by using foam generator. The agent /water ratio for foam
with a density of 80 g/L is 1.5/100. Mortar part was prepared by mixing cement, limestone powder and mixture
water in production of foam concrete firstly. Then foam was added to the mortar mixture until the calculated
fresh density value was achieved. After the foam concrete mix was prepared, it was poured into the cavities of
FLB sample saturating the water and then the FLB sample was cured for 28 days at 20 ± 2 °C temperature and
95% relative humidity (RH). 3 pieces of ∅60 x 20 mm sized cylindrical samples were removed from the foamed
concrete part of the cured FLB by using cored device. Samples of foam concrete were subjected to surface
smoothing and dried at 105°C until constant weight. Then, the dimensions of the samples were measured by
electronic calipers and the γ values of samples were calculated.

Fig. 1. Dimensions of small air voids [4]

The radiative heat transfer coefficient of the airspace at the HLB sample was calculated using the Eq.1 [4]:
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Here; h r , radiative coefficient (W/m2K); d, the thickness of the airspace (m); b, the width of the airspace (m);
ε 1 and ε 2 are the hemispherical emissivity of surface bounding the air space (ε 1 and ε 2 = 0.9).
The thermal resistance of the airspace was calculated using Eq. 2 [4]:
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Here; R g is the thermal resistance of the airspace (m2K/W); h a is the conduction/convection coefficient
(W/m2K).
h a and h r0 were calculated according to Table 2. h a is defined as conduction for stable air in narrow air voids,
as convection for large voids. For calculations made according to TS EN ISO 6946, this coefficient is either
0.025/d or the value obtained from Table 1 or Table 2 (whichever is greater) h a [4]. d is the thickness of the air
void (or airspace) in the direction of heat flow (m), and ∆T is the temperature difference throughout the air void
(K) in both tables. Table 1 is used for ∆T ≤ 5 K, Table 2 is used otherwise [4].

Table. I. Convection heat transfer coefficient for thermal different (∆T) ≤ 5 K [4].

Heat flow direction

haa

Horizontal

1.25

Upwards

1.95

Downward

0.12 x d-0.44

a

If the value of ha is larger, it is calculated using 0.025/d

Table. II. Convection heat transfer coefficient for thermal different (∆T) > 5 K [4].

Heat flow direction

haa

Horizontal

0.73 x ∆T1/3

Upwards

1.14 x ∆T1/3

Downward

01.14 x ∆T0.187 x d-0.44

a

If the value of ha is larger, it is calculated using 0.025/d

The temperature difference was chosen as 10 K in the analyses made by the finite element (FEM) program. For
this reason, Table 2 was used for the thermal resistance of the air void. The thermal resistance (R g ) value of the
air void was first calculated using the relations in Eq. 1, Eq. 2 and Table 2. Then, λ air values were calculated
using the values of R g and d (for HLB). The equivalent thermal conductivities (λ eq ) of the HLB and FLB
samples were calculated using the measured λ 10,dry values of block matrix and foamed concrete after calculating
the thermal resistance of the air void. Following these calculations, λ 10, dry values of the block samples were
analyzed using the FEM program in accordance with the standard methods in TS EN 1745, TS EN ISO 6946
and TS 825. According to the principles specified in TS EN 1745, the average moisture conversion factor was
chosen to be 1.06, and the λ 10,dry values of HLB and FLB were multiplied by this correction coefficient. Then
λ eq values of HLB and FLB at 23°C and 80% relative humidity conditions were calculated. Inorganic-based
lightweight aggregate mortar with 900 kg/m3 (λ mortar : 0.35 W/mK) wall was chosen as the joint material of
(TS EN 825 Annex E). Also, the horizontal joint thickness of wall was assumed to be 3 mm. afterwards, the
surface area ratios of block and joint were determined for the wall of 1 m2. "λ design " values of walls built HLB
and FLB were calculated by using the surface area ratios , λ eq and λ mortar . Furthermore, the heat losses of 1 m2
wall with HLB and FLB were analyzed and the results were compared.
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3. RESULTS
The λ design values of HLB and FLB were investigated in this study. Design dimensions and geometries of both
blocks were shown in Fig 2.

Fig. 2. The design dimensions and geometries of HLB and FLB (top view and side view)

The samples were dried until reaching constant mass, and their mass were weighed. Then, the γ values of the
samples were calculated. The γ values of HLB and FLB samples (at dry condition) were determined as 528
kg/m3and 620 kg/m3 respectively.
The components and properties of the foamed concrete used as filling material in FLB sample were given in
Table 3.

Table III. The components, fresh and dry densities of foam concrete

Foam concrete

D dry
(kg/m3)

D fresh
(kg/m3)

Cement
(kg)

202

341

150

Limestone Water
(kg)
(L)
50

67.5

Foam
(kg)

w/c

73.66

0.45

Portland cement (CEM I 42.5 R) was used as binder in foam concrete. The characteristics of the cement were
given in Table 4.

Table IV. The chemical and physical properties of cement

Chemical properties of clinker
Physical properties of cement
(%)
SiO 2
20.52
Volumetric expansion (mm)
Al 2 O 3
4.00
Fineness (90µ, %)
Fe 2 O 3
3.45
Fineness (200µ, %)
CaO
64.28
Specific surface area (cm2/g)
MgO
1.63
Initial set (min)
SO 3
2.53
Final set (min)
Na 2 0+K 2 O
1.35
Specific gravity (g/cm3)
Mechanical properties of cement (MPa)
7d
Flexural strength (MPa)
5.8
Compressive strength (MPa)
28 d
Flexural strength (MPa)
7.2
Compressive strength (MPa)

≤1
0.10
1.10
3340
185
240
3.12
39.3
51.0

The γ dry of core samples taken from the block matrix (lightweight aggregate concrete with pumice; LWAC)
and the D dry values core samples taken from foam concrete (FC) were given in Table 5 and Table 6.
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Table V. The dimensions, masses and D dry of the LWAC core samples at dry conditions

Sample
1
2
3

h avg
(mm)
24.40
22.69
22.57
Average

R avg
(mm)
60.39
62.59
62.55

V
(cm3)
70.63
71.74
66.43

W dry
(g)
84.39
84.12
82.28

D dry-LWAC
(kg/m3)
1195
1173
1239
1202

Table VI. The dimensions, masses and D dry of the FC core samples at dry conditions

Sample
1
2
3

R avg
(mm)
53.59
60.07
57.32

h avg
(mm)
16.85
20.82
15.39
Average

V
(cm3)
37.97
58.95
39.70

W dry
(g)
10.89
19.49
11.00

D dry-FC
(kg/m3)
287
331
277
299

The measured thermal conductivities of FC and LWAC core samples were given Table 7.
Table VII. The measured thermal conductivities dry of FC and LWAC core samples

LWAC
Sample no
1
2
3
Average

FC

λ 10. dry

λ 10. dry

(W/mK)

(W/mK)

0.216
0.236
0.221
0.224

0.0743
0.0791
0.0741
0.0758

The λ eq values of HLB and FLB samples were calculated by using the 2D-FEM program. The calculations
were based on the λ 10.dry values of LWAC and FC for FLB and λ 10.dry and λ air values of LWAC and airspace
for HLB. The temperature distributions in HLB and FLB were shown in Fig 3 and the calculation results were
given in Table 8.

Fig. 3. The temperature distributions (°C) in HLB (a) and FLB (b)
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Table VIII. The R eq and λ eq values of HLB and FLB

Sample
HLB
FLB
λ 10.dry-LWAC
λ 10.dry-FC
∆T
q/A
d tot
R si
R se
λ air
λ 10.dry-LMB
Fm
λ eq
R eq

λ 10.dry
LWAC FC

∆T

0.224
10
0.224 0.0758 10

λ air

d tot

R si

R se

0.190
0.190

0.13
0.13

0.04 0.628 15.33
0.04
5.39

q/A

λ 10.dry-LMB

Fm

0.492
0.123

1.06
1.06

λ eq

R eq

0.494 0.385
0.119 1.546

Thermal conductivity of LWAC in dry condition, W /mK
Thermal conductivity of FC in dry condition, W/mK
Temperature difference between indoor and outdoor environment in the direction of heat flow, K
Heat flow calculated by finite element program, W /m2
The thickness of the wall unit in the heat flow direction, m
Internal surface resistance, m2K/W
External surface resistance, m2K /W
Thermal conductivity of airspace, W/mK
Thermal conductivity of wall unit at dry condition, W/mK
Moisture conversion factor of wall unit (according to TS EN 1745)
Equivalent thermal conductivity of wall unit at 23°C and 80% RH, W/mK
Equivalent thermal resistance of wall unit at 23°C and 80% RH, m2K/W

Inorganic-based lightweight aggregate mortar with 900 kg/m3 (λ mortar : 0.35 W/mK) wall was chosen as the
joint material of (TS EN 825 Annex E). In addition, the horizontal joint thickness of wall was assumed to be 3
mm. Afterwards, the surface area ratios of block and joint were determined for the wall of 1 m2 (Fig 4). "λ design "
values of walls built HLB and FLB were calculated by using the surface area ratios, λ eq and λ mortar .

Fig. 4. The 1 m2 of wall detail without plastered (for HLB and FLB)
Table IX. The λ design values of walls (1 m2) built with HLB and FLB

Sample
HLB
FLB

A block %
0.985
0.985

A joint %
0.015
0.015

λ design
0.492 W/mK
0.123 W/mK

Both internal and external surfaces of the walls built with HLB and FLB were plastered with coarse and fine
plaster. The heat losses in unit area (1m2) of the walls given in Fig 5 were analyzed according to the principles
of the TS 825 standard and the results were presented in Table 10 and Table 11.
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Fig. 5. The cross-section view of interior / exterior surfaces plastered wall with a thickness of 29 cm

Table X. The heat loss in unit area (1m2) of wall built with HLB

Layer of Wall

d

λh

d/λ

U

A

AxU

(m)

(W/mK)

m2K/W
0.13
0.05
0.39
0.05
0.04
0.66
∆Τ = 20 Κ

(W/m2K)

(m2)

W/K

1.52

1

1.52

1
1/α i
Plaster 2
0.05
1.00
HLB
0.19
0.492
Plaster 2
0.05
1.00
1
1/α e
Total
T d = 0°C (273 K)
T İ = 20 °C (293 K)
Energy Loss (P = A x U x ∆T) (W)
1
Surface heat transfer resistance (internal, external) (TS 825)
2
Cement and lime plaster (TS 825 Annex E)
d
Thickness of layer
U Thermal transmittance
A Wall area

30.48

Table XI. The heat loss in unit area (1m2) of wall built with FLB

Layer of Wall

d

λh

(m)
(W/mK)
1
1/α i
Plaster 2
0.05
1.00
FLB
0.19
0.123
Plaster 2
0.05
1.00
1
1/α e
Total
T d = 0°C (273 K)
T İ = 20 °C (293 K)
Energy Loss (P = A x U x ∆T) (W)

d/λ

U

A

AxU

m2K/W

(W/m2K)

(m2)

W/K

0.55

1

0.55

0.13
0.05
1.54
0.05
0.04
1.81
∆Τ = 20 Κ

11.02

4. CONCLUSION AND DISCUSSION
The effect of foam concrete used as filling material on the thermal conductivity of HLB was investigated in
this study. The λ design values of the walls built with HLB at γ values of 450-700 kg/m3 are given in the range of
0.28-0.36 W/mK in TS 825 standard. As results of the analysis using the 2D FEM program, the λ design of foam
concrete (300 kg/m3) filled FLB at γ value of 620 kg/m3 was determined as 0.123 W/mK, while the λ design of
unfilled HLB at γ value of 528 kg/m3 was calculated as 0.492 W/mK. Subsequently, the heat losses in the unit
areas of the walls built with HLB and FLB were also analyzed. The heat loss in the wall built with FLB was
11W, while it was calculated as 30W for HLB.
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When the thermal conductivity values and thermal insulation performances of HLB and FLB were compared;
-Foam concrete as filling material caused an increase of 18% in γ value of HLB,
-The λ design of lightweight masonry block was reduced 4 times by using foam concrete,
-The heat loss in unit area of a 29 cm thick wall of was reduced 3 times by using foam concrete.
The improvement in thermal conductivity of lightweight masonry block is related to the filling of the block
cavities with foam concrete. The thermal conductivity of foam concrete at 300 kg/m3 is about 5 times lower
than that of a 15 cm thick airspace.
U d value (0.55 W/m2K) of a 29 cm thick wall built with FLB is suitable for climate zones I and II (U d : 0.70
and 0.60 W/m2K, respectively), but not suitable for climate zones III and IV (U d : 0.50 and 0.40 W/m2K,
respectively) in Turkey according to TS 825 standard.
The thermal conductivity of foam concrete is a function of its density. The low density-foam concrete as filling
material (e.g., 250 kg/m3) will further reduce the thermal conductivity of lightweight masonry block so that the
U d value of wall will also decrease.
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Özet
Basınçlı döküm prosesi, ergimiş metalin yüksek hız ve basınç altında kalıp boşluğuna gönderilmesi ve
burada katılaştırılmasına dayanan yarı mamul ürün elde edilmesine imkân sunan bir üretim yöntemidir.
Basınçlı döküm, bir üretim yöntemi olmakla birlikte yoğun termal süreci de içermektedir. Özellikle döküm
kalıp ara yüzeyinde oluşan termal dirençler ve bunun bir sonucu olan ara yüzey ısı transfer katsayısı
(IHTC) üretilen parçanın mekanik ve fiziksel özelliklerini belirleyen en önemli faktördür. IHTC kalıp
sıcaklığına, döküm sıcaklığına, enjeksiyon basıncına, enjeksiyon hızına, vakum uygulanmasına ve pek çok
hesap edilemeyen parametreye bağlıdır. Bu çalışmada AlSi10Mg alaşımının silindirik kalıp geometrisine
basınçlı dökümünde parça kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olan döküm kalıp ara yüzey ısı transfer
katsayısı ve ısı akısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma farklı kalıp sıcaklığına, döküm sıcaklığına,
enjeksiyon basıncına, enjeksiyon hızına ve kalıp boşluğuna vakum uygulanmasına bağlı olarak
gerçekleştirilmiştir. Kalıp ve döküm malzemesine yerleştirilen termokupllar ile sıcaklıklar zamana bağlı
olarak ölçülmüştür. IHTC ve ısı akısı, deneysel olarak ölçülen sıcaklıkları kullanan C# programlama
dilinde yazılmış sonlu farklar metodu (FDM) ile hesaplanmıştır. Deneylerin yanı sıra aynı parametreler
kullanılarak Flow-3D programı ile simülasyonlar yapılmış, IHTC ve ısı akıları belirlenmiştir. Hem
deneysel hem de nümerik olarak elde edilen IHTC ve ısı akıları gen ifadeli bir programlama dili olan
Automatic Program Solver programına giriş parametreleri olarak kalıp sıcaklığı, döküm sıcaklığı,
enjeksiyon hızı, enjeksiyon basıncı ve vakum şartları verilmiştir. Çıkış parametresi olarak da ara yüzey ısı
transfer katsayısı ve ısı akısı kabul edilmiştir. Bu parametreler yardımıyla GİP ortamında çoklu işlem
parametreleri kullanılarak sonuçlar >%90 oranında doğru tahminlenmiştir. Elde edilen korelasyon ile
IHTC ve Isı akısının tespitine yönelik Visual Basic Programlama dili kullanılarak bir paket program
geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Basınçlı Döküm, Ara Yüzey Isı Transfer Katsayısı (IHTC), Isı Akısı, Gen İfadeli
Programlama (GİP), Visual Basic Programlama

Abstract
Die casting process is a manufacturing method for producing near net shape components by injecting
molten metal into die cavity under high pressure and at high speed and then allowing it to solidify. Die
casting involves intense thermal processes in addition to being a manufacturing method. Especially the
thermal resistance formed at die interface and the resultant Interfacial Heat Transfer Coefficient (IHTC)
are the most important factors determining the mechanical and physical properties of the produced part.
IHTC depends on die temperature, casting temperature, injection pressure, injection velocity, vacuum
implementation and many non-calculable parameters. This study is aimed to determine the Interfacial Heat
Transfer Coefficient (IHTC) and heat flux at the die interface, which have a significant impact on the quality
of the die-cast parts, in the die casting process of AlSi10Mg alloy in a cylindrical die. The study has been
conducted at different levels of die temperature, casting temperature, injection pressure, injection velocity
and depending on the vacuum applied to die cavity. The change in temperature over time has been
measured by the thermocouples placed inside the die and casting materials. The IHTC and heat flux have
been calculated using the finite difference method (FDM) written in the C # programming language using
*
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experimentally measured temperatures. In addition to the experiments, simulations have been made with
Flow-3D program using the same parameters and IHTC and heat fluxes have been determined. Both
experimentally and numerically obtained IHTC and heat flux values have been entered as input parameters
of die temperature, casting temperature, injection velocity, injection pressure and vacuum conditions in
Automatic Problem Solver software which is a gene expression programming language. The interface heat
transfer coefficient and heat flux have been accepted as output parameters. With the help of these
parameters, multi-processing parameters have been used in the GIP environment and the results have been
correctly estimated at >%90. Using the obtained correlation and the Visual Basic programming language
for the determination of IHTC and heat flux, a package program has been developed.
Keywords: Die Casting, Interface Heat Transfer Coefficient (IHTC), Heat Flux, Gene Efficient
Programming (GIP), Visual Basic Programming.

1. GİRİŞ
Basınçlı döküm, mamul, yarı mamul ürün üretimine uygun, yüksek yüzey kalitesi ve boyutsal kararlılık
sunabilen, yüksek mekanik ve metalürjik özelliklere sahip parça üretimine imkân veren, günümüz üretim
teknolojisine ve otomasyona uyumlu bir döküm yöntemidir. Basınçlı döküm prosesi genel itibariyle bir üretim
yöntemi olmakla birlikte yoğun bir termal süreci de içermektedir özellikle döküm-kalıp ara yüzeyindeki ısı
transfer mekanizması, ürünün mikro-makro yapısını ve fiziksel görünümünü önemli derecede etkilemektedir.
Bu nedenle ergitme potasından başlayarak sıvı metalin kalıpta katılaşmasına kadar devam eden basınçlı döküm
prosesinde döküm-kalıp ara yüzey ısı transfer katsayısının (IHTC, h) ve ısı akısının (q) belirlenmesi son derece
önemlidir. Basınçlı döküm, diğer döküm yöntemleri ile kıyaslandığında hem döküm hem kalıp malzemesinin
yüksek ısıl iletkenliği ara yüzeyde gerçekleşen ısı transferinin belirlenmesini önemli bir araştırma konusu
yapmıştır [1-6].
Basınçlı döküm prosesinde sıvı metalin kalıp boşluğunda katılaşması esnasında döküm-kalıp ara yüzey ısı
transfer katsayısının (h) tam olarak belirlenebilmesi alaşım ve kalıp malzemesinin sıcaklığa bağlı termal
özelliklerine, sıcaklık dağılımına, kalıp yüzey özelliklerine, basınca, enjeksiyon hızına, vakum uygulanmasına
ve sınır şartlarının çok iyi belirlenmesine bağlıdır. Bu parametreler proses boyunca sıcaklığa ve zamana bağlı
olarak değişim göstermektedir. Kalıba dolan sıvı metalin ısısı önce kalıba daha sonra kalıp ve soğutma kanalları
ile çevreye transfer olmaktadır. Bu süreç boyunca ısı önemli ölçüde iletim yoluyla transfer olurken yüksek
sıcaklıktan dolayı ışınım ve taşınım ile de transfer olmaktadır [7-13].

Pek çok döküm yönteminde ısı akışı rejim halinde değildir. Yüksek sıcaklıktaki sıvı nispeten soğuk bir kalıba
dökülür. Katılaşma tamamlanıncaya kadar sıvı metal bir dizi termal dirençlerle karşılaşarak kalıba geçmektedir.
(Şekil 1-a). Termal dirençler genellikle, sıvı metalde, katılaşan metalde, metal-kalıp ara yüzeyinde, kalıpta ve
kalıp ile çevre arasında meydana gelmektedir. Isı akışı bakımından bir metalin katılaştırılmasındaki en önemli
özellik, metalin ısıl iletkenliğinin kalıptan daha yüksek olmasıdır. Katılaşma hızı esas itibariyle kalıbın ısıl
özelliklerine bağlıdır [2,14]. Katılaşma esnasında katmanların ara yüzeyinde sıcaklık düşmesi meydana
gelmektedir. Bu sıcaklık düşmesi termal temas direnci ile ilişkilidir (Şekil 1-b). Sonlu bir temas direncinin
varlığı yüzey pürüzlülüğünden kaynaklanır. Temas noktaları çoğu durumda hava ile dolu olan aralığa
yayılmıştır. Bu nedenle ısı transferi gerçek temas noktaları üzerinden iletimle ve aralık boyunca iletim ve /veya
taşınım ile olmaktadır. Temas alanı genellikle küçüktür ve özellikle pürüzlü yüzeyler için dirence en büyük
katkı aradaki hava tarafından yapılmaktadır [14,15].
Deneysel olarak döküm kalıp ara yüzey ısı transfer katsayısı iki farklı metot ile belirlenebilmektedir. Birinci
yöntem ara yüzey boşluk boyutunun doğrusal değişken yer değiştirme sensörü ile ölçülmesine dayanır [16].

1206

Determination of Casting-Mold Interface Heat Transfer Coefficient (IHTC) in Die Casting Process by Gene-Feed
Programming and Preparation of Package Program M. Koru, B.Aksoy, O.Sevli

İkinci yöntem ise döküm ve kalıp malzemesine yerleştirilen termokupllar yardımıyla sıcaklıkların ölçülmesi ve
nümerik hesaplamaya bağlıdır [17-19]. Bununla birlikte gelişen bilgisayar teknolojisine bağlı, döküm
proseslerinin tüm parametrelere bağlı simülasyonu yapılarak hata oranı en aza indirilebilmektedir [20-29].
Literatürde ara yüzey ısı transfer katsayısına farklı proses parametrelerinin etkisi bazı araştırmacılar tarafından
çalışılmıştır [7, 9, 30-32]. Dour, G., vd, basınçlı döküm prosesi için kalıp sıcaklığı, döküm sıcaklığı, enjeksiyon
basıncı, enjeksiyon hızı gibi parametreleri düzenlemişlerdir. Yaptıkları çalışmalarda, kalıbın ilk sıcaklığı ve
piston hızının döküm kalıp ara yüzey ısı transfer katsayısı üzerine önemli bir etkiye sahip olduğunu tespit
etmişler, enjeksiyon basıncı ve döküm sıcaklığının IHTC’na önemli bir etkisinin olmadığını söylemişlerdir.
Krimpenis vd., enjeksiyon hızı, kalıp ve döküm sıcaklığının ürün kalitesi üzerine etkilerini araştırmışlardır [33].
Loulou vd., döküm sıcaklığının artması ile termal temas direncinin azaldığını bildirmiştir [34]. Döküm
sıcaklığının etkisini çalışan bazı araştırmacılar döküm sıcaklığının artması ile ısı transfer katsayısının arttığını
bildirmişlerdir [12,18,19,36]. Kalıp sıcaklığını çalışan araştırmacılar, kalıp sıcaklığının artması ile döküm-kalıp
ara yüzey ısı transfer katsayısının arttığını bildirmişlerdir [13,35,36]. Bu çalışmaların aksine Srinivarsan ve
Dour vd., tarafından yapılan çalışmada, kalıp sıcaklığının artması ile döküm kalıp ara yüzey ısı transfer
katsayısının azaldığını bildirilmiştir [9,38]. Broucaret vd., kalıp sıcaklığının artması ile ısı akısı değerinin
azaldığını bildirmiştir [39].
Bu araştırmalarda dikkate alınarak çalışma, AlSi10Mg alüminyum alaşımının basınçlı dökümü esnasında farklı
enjeksiyon parametrelerine bağlı hem deneysel hem de simülasyon sonuçlarından elde edilen döküm kalıp ara
yüzey ısı transfer katsayısı ve ısı akısının belirlenmesini amaçlamıştır. Bu amaçla; 200 ton mengene kilitleme
gücüne sahip soğuk kamaralı döküm makinesi, termofiziksel özellikleri iyi bilinen döküm malzemesi
(AlSi10Mg) ve kalıp malzemesi (H13) kullanılmıştır. Enjeksiyon hızı 1.7-2.5 m/s, enjeksiyon basıncı 100-200
bar, kalıp sıcaklıkları 373, 433, 493, 553 K ve döküm sıcaklıkları 983, 1053 K olarak düzenlenmiştir. Tüm
parametreler için vakumlu ve vakumsuz durumlarda deneyler, simülasyonlar tekrar edilmiştir. Deneysel
verilerden ve simülasyonlardan elde edilen IHTC ve ısı akısı sonuçları gen ifadeli programlama yönteminde
tahmin etmek amacıyla kullanılmıştır. Bu programda giriş parametreleri enjeksiyon hızı, enjeksiyon basıncı,
kalıp sıcaklığı ve döküm sıcaklığı olarak seçilmiştir. Çıkış parametreleri ise IHTC ve ısı akısıdır. Bu
parametreler yardımıyla GİP ortamında sadece dört işlem değişkenleri kullanılarak sonuçlar ortalama %90-99
oranında tahminlenmiştir.

2. MATERYAL ve METOT
2.1. Deneysel Sistem
Basınçlı döküm prosesi esnasında döküm-kalıp ara yüzey ısı transfer katsayısının, sıcaklık dağılımı ve ısı
akısının belirlenebilmesi amacıyla bir adet silindirik geometride ve çekme numunesi standartlarına uygun H13
çeliğinden metal enjeksiyon kalıbı tasarlanarak imal edilmiştir. Kalıp imalatına geçilmeden önce kalıbın
bilgisayar destekli bir çizim programı (CAD) olan SolidWorks ile tüm parçalarının (kalıp çekirdeği, sabit plaka,
hareketli plaka, itici plaka, itici pimler, burçlar, merkezleme pimleri) çizimleri yapılmıştır. Yapılan çizimler
Flow-3D döküm simülasyon programı kullanılarak analiz edilmiş, analiz sonuçlarına bağlı yapılan
düzeltmelerden sonra kalıp imalat süreci başlatılmıştır. İmal edilen kalıp parçaları ısıl işlemleri tamamlandıktan
sonra kalıp parçaları toplanarak kalıp seti oluşturulmuştur (Şekil 2).

Şekil. 2. Basınçlı döküm kalıp ve parçaları

Basınçlı döküm kalıbı silindirik geometride kalıp boşluğu 30 mm çapında ve H13 çeliğinden imal edilmiştir.
Basınçlı döküm kalıbından sıcaklıkların ölçülmesi amacıyla kalibrasyonları yapılmış ± 1.5 oC ölçme
hassasiyetine sahip K tipi 18 adet mineral izoleli 1.5 mm çapında termokupllar radyal ve eksenel yönde hem
döküm malzemesine hem de kalıba Şekil 3’de gösterildiği gibi yerleştirilmiştir.
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Şekil. 3. Basınçlı döküm kalıbı ve kalıba termokuplların yerleşimi

Bu termokupllardan 3 adedi kalıp ara yüzeyinden 15 mm uzakta sıvı metalle temas edecek şekilde, üstte, ortada
ve altta olmak üzere (TC A,15 – TC O,15 – TC Ü,15 ) yerleştirilmiştir. 3 adedi kalıp ara yüzeyinden 12 mm (TC A,12
– TC O,12 – TC Ü,12 ) uzakta ve aynı sistematikle ve geriye kalan 3 adedi ise kalıp ara yüzeyinden 8 mm (TC A,8 –
TC O,8 – TC Ü,8 ) uzakta ve aynı sistematikle döküm malzemesinden sıcaklık ölçmek için yerleştirilmiştir. Benzer
şekilde kalıp malzemesinin zamana bağlı sıcaklığını ölçmek amacıyla, 3 adedi kalıp ara yüzeyinden 2,6 mm
(TM A,2.6 – TM O,2.6 – TM Ü,2.6 ) geride, 3 adedi kalıp ara yüzeyinden 8 mm (TM A,8 – TM O,8 – TM Ü,8 ) geride ve
3 adedi kalıp ara yüzeyinden 15 mm (TM A,15 – TM O,15 – TM Ü,15 ) geride olacak şekilde kalıp içerisine
yerleştirilmiştir. Tablo 1’de termokuplların isimleri ve konumları verilmiştir. Bu termokupllar kompanzasyon
kablosu ile veri toplama ünitesine bağlanmıştır.
Tablo I. Kalıp üzerine monte edilen termokuplların isim ve konumları

Termokupl İsmi
TC A,15 – TC O,15 – TC Ü,15
TC A,12 – TC O,12 – TC Ü,12
TC A,8 – TC O,8 – TC Ü,8
TM A,2.6 – TM O,2.6 – TM Ü,2.6
TM A,8 – TM O,8 – TM Ü,8
TM A,15 – TM O,15 – TM Ü,15
Burada TC 1,2 (C) termokuplların döküm malzemesine, TM 1,2 (M) ise termokuplların kalıp
malzemesi daldırıldığını, TM 1,2 (1) termokupl’un eksenel yöndeki konumunu (altta, ortada ve
üstte) TM 1,2 (2) ise termokupl’un ara yüzeyden uzaklığını ifade etmektedir.
Açıklama
TC C,A,12 ; Döküm tarafı eksenel yerleştirilen alt sıradaki termokupllardan orta nokta için
hesaplanan sıcaklık değerini
TM C,A,8 ; Kalıp tarafı eksenel yerleştirilen alt sıradaki termokupllardan orta nokta için
hesaplanan sıcaklık değerini ifade etmektedir.
Termokupl K (CrNi) tipi olup ölçme hassasiyeti ± 1.5 oC veya 0.004 ×|𝑇𝑇| dir.
Termokupl
TC 1,2
TM 1,2

Basınçlı döküm prosesi ile ilgili yapılan deneysel çalışmada, döküm alaşımı olarak AlSi10Mg alaşımı
kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan alaşımının kimyasal bileşimi Tablo 2’de verilmiştir. Deneysel çalışmada
kullanılan kalıp ve döküm malzemelerine ait termofiziksel özellikler Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo II. AlSi10Mg alüminyum alaşımının kimyasal bileşimi

Al
77,4

AlSi10Mg’ın kimyasal bileşiği (% Ağırlık)
Si
Fe
Cu
Mg
9-10
1
0,6
0,4-0,6

Zn
0,4

Tablo III. Kalıp ve döküm malzemesi termofiziksel özellikleri

Malzeme
Kalıp H13
AlSi10Mg

Özgül Isı, c (J/KgK)
421.4968+0.5222 T
963

Yoğunluk, ρ (kg/m3)
7818.33-0.2469 T
2671.93-0.4268 T

Isı iletim katsayısı, k (W/mK)
25.174+0.00832 T
113

Döküm malzemesinin ergitme işlemi elektrikli ergitme fırınında yapılmıştır. Döküm sıcaklığı 983-1053K
seçilmiştir. Sıvı metal bir kepçe vasıtasıyla basınçlı döküm makinesinin haznesine dökülmüştür. Deneyin
başlangıcında, basınçlı döküm kalıbı kalıp ısıtma soğutma regülatörü ile dört farklı kalıp sıcaklığına ısıtılmıştır.
Basınçlı döküm prosesi için; enjeksiyon basıncı (intensification pressure) 100-200 bar ve enjeksiyon 2.Faz hızı
1.7-2.5 m/s olarak seçilmiştir. Deneyler vakumlu ve vakumsuz şartlar için tekrar edilmiştir. Katılaşma
esnasında termokupllardan 0.004 saniye zaman aralığında sıcaklıklar ölçülmüş ve ölçülen bu değerler bir veri
toplama ünitesine kaydedilmiş ve bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Enjeksiyon işlemi tamamlandıktan 50 s.
sonra kalıp açılarak katılaşmanın tamamlanması sağlanmıştır. Bir sonraki deneye geçilmeden evvel kalıbın
deneysel çalışmaya uygun sıcaklığı ulaşması beklenmiştir. Katılaşma periyodu boyunca ölçülen zamana bağlı
sıcaklık verileri sonlu farklar yöntemi (FDM) kullanılarak döküm ve kalıp malzemesinde ara yüzeye en yakın
noktalar için sıcaklık dağılımları tespit edilmiştir. Kalıp ve döküm için belirlenen bu ara yüzey sıcaklıkları
kullanılarak IHTC ve ısı akısı farklı enjeksiyon parametrelerine bağlı olarak belirlenmiştir.
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2.2. Silindirik Geometride ve Radyal Yönde IHTC Belirlenmesi
Döküm kalıp ara yüzey ısı transfer katsayısının belirlenebilmesi için hem kalıp hem de döküm içerisindeki
sıcaklık dağılımının belirlenmesi ile mümkündür. Sıcaklık dağılımı gerçek döküm şartlarında üç boyutlu ve
geometriye bağlı olmakla birlikte düzlemsel, silindirik veya küresel olarak kabul edilir. Kalıbın yalıtılması ile
yönlü katılaşma şartları sağlanabilir ve böylece IHTC aşağıdaki eşitlik ile bulunabilir [11,19,40,41].
𝑞𝑞̇

ℎ=

(𝑇𝑇𝐶𝐶 −𝑇𝑇𝑀𝑀 )

1 𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

(1)

Burada h döküm-kalıp ara yüzeyindeki ısı transferi katsayısıdır (W/m2K), q̇ birim zamanda birim yüzeyden
geçen ısı akısı (W/m2), T C ve T M sırasıyla döküm ve kalıp ara yüzey sıcaklıklarıdır (K). Bu deneysel çalışmada
kalıp geometrisi silindirik olarak seçilmiştir. Silindirik koordinat sistemine ait genel ısı transfer denklemi Eşitlik
2‘deki bağıntı ile ifade edilir.
𝑟𝑟 𝜕𝜕𝜕𝜕

�𝑘𝑘𝑘𝑘

𝜕𝜕𝜕𝜕

�+

1 𝜕𝜕

�𝑘𝑘

𝑟𝑟 2 𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

�+

𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

�𝑘𝑘

𝜕𝜕

𝜕𝜕𝜕𝜕

� + 𝑞𝑞⃛ = 𝜌𝜌𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑

(2)

𝑑𝑑𝑑𝑑

Kalıbın yalıtılması ile yönlü katılaşma şartları sayesinde genel denklem zamana bağlı ve tek boyutlu olarak
Eşitlik 3’deki gibi düzenlenebilir.

𝜌𝜌𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=

1 𝑑𝑑

𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑

�𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

�

(3)

Bu eşitlikte ρ, c ve k sırası ile malzemenin yoğunluğu (kg/m3), özgül ısısı (J/kgK) ve ısı iletkenlik katsayısı
(W/mK), T sıcaklık (K), t zaman (s), r uzaklıktır (m). Döküm prosesinde metaller katılaşırken ergime gizli
ısılarını bırakarak faz dönüşümüne uğrarlar ve bu durumda döküm parçası içinde ısı üretimi 𝑞𝑞⃛ (W/m3)
gerçekleşir. Bu durumda Eşitlik 2 yeniden düzenlenerek aşağıdaki şekilde yazılır (Eşitlik 4).

𝜌𝜌𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=

1 𝑑𝑑

𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑

�𝑘𝑘𝑘𝑘

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

� + 𝑞𝑞⃛

(4)

⃛ terimi eşitlik 5 ile hesaplanır.
Eşitliğin sağ tarafındaki ısı üretimi 𝑞𝑞

𝑞𝑞⃛ = 𝜌𝜌𝜌𝜌

𝑑𝑑𝑓𝑓𝑠𝑠

(5)

𝑑𝑑𝑑𝑑

Burada L ergime gizli ısısı (J/kg) ve f s katılaşma sırasındaki katı oranıdır. Katılaşma sırasındaki katı oranı Scheil
eşitliği ile belirlenmektedir. Katılaşma esnasındaki özgül ısı c′ şeklinde yeniden tanımlanarak döküm
malzemesinin faz değişim durumu için bir boyutlu zamana bağlı silindirik geometride ve radyal doğrultuda
sıcaklık dağılımını veren ifade Eşitlik 6’da verilmiştir.

𝜌𝜌𝜌𝜌′

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=

1 𝑑𝑑
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(6)

2.3. Sonlu Farklar Yöntemi ile IHTC Belirlenmesi
Deneylerden elde edilen sıcaklık verileri kullanılarak sonlu farklar yöntemiyle (FDM) bilinmeyen sıcaklık
değerleri belirlenmiştir. Eşitlik 3 sonlu farklar formuna uygun hale getirilmiştir. Bunun için ısıl iletkenlik
katsayısının (k) bir an için sıcaklıktan bağımsız olduğu düşünüldüğünde eşitliğin sağ tarafını,
1 𝑑𝑑

𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑

�𝑟𝑟

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

� = 𝑟𝑟

𝑑𝑑 2 𝑇𝑇
𝑑𝑑𝑟𝑟 2

+

𝑑𝑑𝑑𝑑

(7)

𝑑𝑑𝑑𝑑

Şeklinde yazmak mümkündür (Eşitlik 7). Bu ifade T(r) fonksiyonunun r m noktasındaki türevinin merkezi fark
yöntemiyle belirlenmesi durumunda,

�
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=
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+
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(∆𝑟𝑟)2
2∆𝑟𝑟
𝑟𝑟𝑚𝑚

1

� (𝑇𝑇𝑚𝑚+1 − 𝑇𝑇𝑚𝑚−1 ) + (𝑇𝑇𝑚𝑚−1 − 2𝑇𝑇𝑚𝑚+ 𝑇𝑇𝑚𝑚+1 )�

(∆𝑟𝑟)2 𝑚𝑚

(8)

Bağıntısı elde edilir. Sonlu farklar yönteminde referans noktası genelde düğüm noktası olarak adlandırılır ve
bu noktaların tümüne ağ denilir. Bu yöntemde nümerik çözümün hassasiyeti seçilen düğün noktalarının sayısına
bağlıdır. Bu sayı ne kadar fazla ise çözümde o oranda hassas olacaktır. 6 no’lu eşitliğe FDM yönteminde
merkezi fark metodu uygulandığı zaman,

𝜌𝜌𝜌𝜌′

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

=

1 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝛼𝛼 𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝑟𝑟
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𝑑𝑑𝑟𝑟 2

+

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

≅
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Eşitlik 9’da 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑡𝑡+∆𝑡𝑡 yeniden düzenlenirse ısı transfer denkleminin FDM metoduna uygun formu elde edilmiş olur
(Eşitlik 10) [40,41].
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� + [1 − 𝐹𝐹𝐹𝐹]𝑇𝑇𝑚𝑚𝑡𝑡
𝑚𝑚

𝑚𝑚

(10)

Bu denklemde α ısıl yayınım katsayısıdır. Kararlılık kriteri ise 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑡𝑡 teriminin katsayısının yani Fo’nun sıfırdan
büyük olma durumudur. Başlangıç sınır şartı olarak kalıp ara yüzeyinden 15 mm geriye kalıba yerleştirilen
(T M15 ) ve kalıp ara yüzeyinden 15 mm ileriye döküm malzemesine yerleştirilen (T C15 ) termokupllardan ölçülen
sıcaklık değerleri bütün bilinmeyen sıcaklık düğüm noktalarına verilerek T M15 ve T C15 ’den alınan değerlerin
yardımıyla bilinmeyen diğer noktalar bulunur. Burada gerekli olan ikinci sınır şartı ise T C2 ve T M2 no’lu
termokupllardan alınarak Beck metodu yardımıyla bir önceki sıcaklık değerleri ile karşılaştırma yapılarak ileri
doğru iterasyonla bilinmeyen sıcaklıklar bulunur. Her zaman aralığında, tüm düğüm noktalarında ve ara
yüzeylerdeki sıcaklıklar T C ve T M bulunmuş olur. Genel ısı transferi denkleminden elde edilen ısı akısı değeri
de eşitlik (1)’de yerine konularak döküm kalıp ara yüzey ısı transfer katsayısı h (IHTC) belirlenmiştir.

3. BULGULAR
Basınçlı döküm prosesi esnasında döküm-kalıp ara yüzey ısı transfer katsayısının belirlenmesi amacıyla
silindirik geometrideki H13 kalıbı ve AlSi10Mg döküm malzemesine yerleştirilen termokuplların isim ve
konumları Tablo 1’de verilmiştir. Deneyler 3’er defa tekrarlanmış ve basınçlı döküm prosesinin dinamik
parametreleri ve termal parametreleri kaydedilmiştir. Kaydedilen sıcaklıklardan, döküm yüzey sıcaklığı (T C )
ve kalıp yüzey sıcaklığı (T M ) sonlu farklar yöntemi ile hesaplanmıştır. Hesaplamalar dört kalıp sıcaklığı (T K ,
373, 433, 493 ve 553) ve iki farklı döküm sıcaklığı (T D , 983 ve 1053 K ) için yapılmıştır. Sonlu farklar metodu
ile yapılan hesaplamalardan elde edilen döküm yüzey sıcaklığı (T C ), kalıp yüzey sıcaklığı (T M ), döküm
(TC C,O,12 ) ve kalıp (TM C,O,12 ) orta noktaları için hesaplanan ve deneysel olarak ölçülen sıcaklık değerleri ile
ilgili örnek grafikler vakumlu ve vakumsuz şartlar için Şekil 4a,b’de aynı parametreler için verilmiştir.
Sonuçlar incelendiğinde vakum uygulaması ile hesaplanan T M ve T C değerlerinde 10-15 K civarında bir artış
olmaktadır. Bu nedenle vakum uygulaması ile dolum sırasında ergimiş metalde daha az sıcaklık kaybının
olduğu söylenebilir. Ayrıca kalıp ve döküm sıcaklığının artması ile T M ve T C değerlerinde artış
gözlemlenmiştir. Kalıp sıcaklığının 373 K olduğu durumda hesaplanan T M değeri 440 K ve T C değeri 750 K
iken kalıp sıcaklığının 433 K değerine yükseltilmesi ile T M değeri 510 K ve T C değeri 775 K’e yükselmektedir.
Kalıp sıcaklığının 60 K daha arttırılarak 493 K seçildiği durumda T M değeri 530 K ve T C değeri 780 K olarak
belirlenmiştir. Kalıp sıcaklığının seçilen en yüksek değeri olan 553 K sıcaklığında ise TM değeri 560 K ve TC
değeri 790 olarak belirlenmiştir. Döküm sıcaklığının 1053 K olarak seçildiği durumlarda ise T M ve T C
değerlerinde 10 K civarında bir artış gözlemlenmiştir. Döküm sıcaklığının etkisinin bu denli az olmasının
nedeni, ergimiş metalin ergitme potasından kepçe yardımıyla kovan boşluğuna dökülmesi sırasında sıcaklığını
büyük ölçüde kaybetmesidir. Bu durum döküm sıcaklığının sonuçlara olan etkisini azaltmaktadır.

Şekil. 4. Farklı enjeksiyon parametreleri ve vakumsuz şartlar için ölçülen ve hesaplanan sıcaklıklar

Katılaşma periyodu boyunca deneylerden ölçülen zamana bağlı sıcaklık verileri sonlu farklar yöntemi (FDM)
kullanılarak döküm ve kalıp malzemesinde ara yüzeye en yakın noktalar için sıcaklık dağılımları tespit
edilmiştir. Kalıp ve döküm için belirlenen bu ara yüzey sıcaklıkları kullanılarak döküm-kalıp ara yüzey ısı
transfer katsayısı enjeksiyon basıncı, enjeksiyon hızı, kalıp sıcaklığı, döküm sıcaklığı ve vakum uygulamasına
bağlı olarak belirlenmiştir (Şekil 5).
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Şekil. 5. Deneysel verilerden elde edilen a) vakumsuz b) vakumlu döküm kalıp ara yüzey ısı transfer katsayısı

Sonuçlar incelendiğinde kalıp sıcaklığının artması ile kalıp-döküm ara yüzey ısı transfer katsayısının azaldığı
görülmektedir. Kalıp sıcaklığının 373 K olduğu durumda ortalama olarak 110 kW/m2K değeri hesaplanmıştır.
Kalıp sıcaklığını 433 K’e yükseltilmesi durumunda ise 105 kW/m2K değerine düşmüştür. Kalıp sıcaklığının
493 K olduğu durumda 103 kW/m2K civarında hesaplanmıştır. Kalıp sıcaklığının 553 K olduğu durumda ise
95 kW/m2K değerine düşmüştür. Döküm sıcaklığının artırıldığı durumlarda ise ısı transfer katsayısında
yaklaşık olarak 4 kW/m2K’lik bir artış gözlemlenmiştir. Vakum uygulaması ise düşük enjeksiyon
parametrelerinde tutarsız sonuçlar vermesine rağmen, parça kalitesinin en iyi olduğu yüksek enjeksiyon
parametrelerinde ısı transfer katsayısını olumlu yönde etkilemiştir.
Basınçlı döküm prosesi ısı akısı değeri açısından incelendiğinde ısı akısının döküm başlangıcında önce düşük
bir değerden tepe noktasına yükseldiği ve sonrasında kademeli olarak tekrar düşmeye başladığı gözlenmiştir.
Bu durum dolum başlamadan önce ısı akısının çok küçük bir değerde seyretmesi ile ilgilidir. Dolum
tamamlandığında ergimiş metal kalıp içerisindeki en sıcak konumunda bulunmakta ve kalıpta kalıp şartlandırıcı
ile şartlandırıldığı sıcaklıktadır. Bu durumda döküm parçası ile kalıp arasındaki sıcaklık farkı en üst değerde
olduğundan ısı akısı en yüksek değerde olmaktadır. Parça soğumaya ve bu sırada sıcaklığını kalıba ileterek
kalıbı ısıtmaya devam ettikçe ikisi arasındaki sıcaklık farkı düşmektedir. Bunun sonucu olarak da ısı akısı
miktarı kademeli olarak azalmaktadır. Şekil 6’da elde edilen ısı akısı grafikleri için örnek verilmiştir.

Şekil. 6. Deneysel verilerden elde edilen a) vakumsuz b) vakumlu durum için elde edilen ısı akıları

Bu grafikler incelendiğinde kalıp sıcaklığının artması ile ısı akısı değerinin azaldığı görülmektedir. Kalıp
sıcaklığının 373 K olduğu durumda parçadan kalıba olan ısı akısı miktarı en tepe değerinde ortalama olarak
925 kW/m2 civarında hesaplanmıştır. Kalıp sıcaklığı 433 K değerine yükseltildiğinde 810 kW/m2 değerine
düşmektedir. Sırasıyla 493 ve 553 K kalıp sıcaklıkları için ortalama değerler 790 ve 750 kW/m2 olarak
bulunmuştur. Değerlerde görüldüğü gibi kalıp sıcaklığının en düşük olduğu durumda ısı akısı miktarı en yüksek
olmaktadır. Kalıp sıcaklığı 60 K arttırıldığında ise ısı akısında yaklaşık 115 kW/m2 değerinde düşüş olmaktadır.
Kalıp sıcaklığı 60 K daha arttırıldığında ise ısı akısındaki düşüş miktarı bu sefer daha az gerçekleşmiş ve 20
kW/m2 olarak bulunmuştur. Kalıbın sıcaklığı 60 K daha arttırıldığında ısı akısındaki düşüş miktarı 40 kW/m2
olarak belirlenmiştir.
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Deneysel olarak yapılan tüm çalışmalar Flow 3D döküm simülasyon programı ile tekrar edilmiştir hem döküm
kalıp ara yüzey ısı transfer katsayısı hem de ısı akısı değerleri için benzer grafikler elde edilmiştir. Deneysel
verilerden ve döküm simülasyon programından elde edilen h ve q değerleri gen ifadeli bir program ile
değerlendirilmiş ara yüzey ısı transfer katsayısının ve ısı akısının tahminlenmesine yönelik olarak eşitlikler elde
edilmiştir. h ve q değerlerinin tespitine yönelik deneysel çalışmadan vakumlu, vakumsuz şartlar için 4 eşitlik
ve Flow 3D döküm simülasyon programından 4 eşitlik olmak üzere toplamda 8 eşitlik elde edilmiştir. h
değerinin deneysel verilerinden elde edilen eşitliği ekran görüntüsü Şekil 7’de sunulmuştur.

Şekil. 7. h Vakumlu Deneysel veriler kullanılarak APS programı ile elde edilen eşitlik

Visual Basic.NET ortamı kullanarak Şekil 8’de görüldüğü gibi hazırlanan bir formda d(0), d(1), d(2), d(3)
değerleri için metin kutusu (textbox) oluşturulup girilen verilere göre sonuçlar, h vakumlu, h vakumsuz, q
vakumlu ve q vakumsuz değerleri olarak yine metin kutusunda gösterilmektedir.

Şekil. 8. Visual Basic.NET ortamında sonuçlarının gösterilmesi

4. SONUÇLAR
Yüksek basınçlı döküm prosesi esnasında farklı enjeksiyon parametrelerine bağlı olarak vakumlu ve vakumsuz
şartlarda döküm kalıp ara yüzey ısı transferi katsayısı ve ısı akısının belirlenmesi amacıyla, basınçlı döküm
makinesi, ergitme fırını, enjeksiyon kalıbı, kalıp şartlandırıcı, sıcaklık ölçüm sistemi, dinamik parametre ölçüm
cihazından oluşan bir sistem kurulmuştur. Dinamik parametre ölçüm cihazı ile her bir döküm çevrimi yaklaşık
olarak 500 ms sürmektedir. Döküm ara yüzey sıcaklığı (T C ) ve kalıp ara yüzey sıcaklığı (T M ) değerleri FDM
yöntemine dayalı olarak hesaplanmıştır. Tüm parametreler için ara yüzey sıcaklıkları arasında döküm
başlangıcında fark oldukça yüksek olmakla birlikte zaman bağlı olarak bu değerle birbirine yakınlaşmıştır.
Döküm sıcaklığının 70 K artırılması ara yüzey sıcaklıklarının yaklaşık 10 K artmasına neden olmaktadır.
Enjeksiyon basıncı (100, 200) ve enjeksiyon hızı [1.7 m/s, 2.5 m/s)] değerlerine bağlı olarak deneysel çalışma
sonuçları dikkate alındığında, enjeksiyon basıncı ve enjeksiyon hızındaki değişim ile döküm yüzey sıcaklığı ve
kalıp yüzey sıcaklığı profilinde önemli bir değişim gözlenmemiştir. Deneylerde kullanılan enjeksiyon makinesi
basınç değerleri 100 – 200 bar ve hız değerleri 1.70 – 2.50 m/s arasındadır. Bu değerler arasındaki farkın küçük
olması hesaplanan TC ve TM sıcaklıkları arasında belirgin bir değişim vermemektedir.
Döküm kalıp ara yüzeyinin döküm tarafından 12 mm (TC C,A,12 ) mesafeye yerleştirilen termokupllar ölçülen ve
aynı nokta için hesaplanan sıcaklık değerleri arasındaki fark vakumlu, vakumsuz ve diğer enjeksiyon şartları
için belirlenmiştir. Deneysel çalışma sonuçları dikkate alındığında, döküm tarafından 12 mm mesafeye
yerleştirilen termokupllardan ölçülen ve hesaplanan sıcaklık değerleri arasında 8-14 K arasında değişen bir fark
belirlenmiştir.
Kalıp tarafından 12 mm (TM C,A,12 ) mesafeye yerleştirilen termokupllardan ölçülen ve aynı nokta için
hesaplanan sıcaklık değerleri arasındaki fark incelendiğinde, ölçülen ve hesaplanan sıcaklık değerleri arasında
4-10 K arasında bir fark belirlenmiştir. Özellikle kalıp tarafı için hesaplanan ve ölçülen değerlerin tam bir uyum
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gösterdiği, hesaplanan ve ölçülen değerler arasındaki farkın ortalama 5 K olduğu dikkate alınırsa kalıp
malzemesi için seçilen termofiziksel özelliklerin doğruluğu görülmektedir.
Deneysel çalışmalarda kalıp sıcaklığı 373, 433, 493, 553 K olarak seçilmiştir. Elde edilen sonuçlar
irdelendiğinde kalıp sıcaklığının artması ile ısı akısı (q) değeri düşmektedir. Deneylerden elde edilen sonuçlarda
kalıp sıcaklığının 373 K olduğu durumdan başlanarak arttırılması ile sırayla elde edilen sonuçlar şu şekildedir;
925, 810, 790, 750 kW/m2’dir. Kalıp sıcaklığının artması ile ısı akısı değeri en az 40 en çok 115 kW/m2
değerinde düşmektedir. Aynı zamanda yapılan simülasyonlardan elde edilen ısı akısı sonuçları bu durumu
desteklemektedir. Simülasyonlarda elde edilen ısı akısı değerleri ise sırayla şu şekildedir; 1196, 1160, 1056,
914 kW/m2. Bu durum literatür ile uyumludur. Dour vd., basınçlı döküm prosesinde A360 alaşımı ile yaptıkları
çalışmada kalıp sıcaklığının ısı akısına etkisini incelemişlerdir. Kalıp sıcaklığının artması ile ısı akısının kayda
değer bir şekilde azaldığını bildirmişlerdir [9]. Broucaret vd., yerçekimine karşı döküm şartlarında katılaşma
esnasında metal kalıp ara yüzeyinde ısı akısını kalıp sıcaklığına bağlı olarak belirlemişlerdir. Kalıp sıcaklığının
artması ile ısı akısı değerlerinin azaldığını bildirmişlerdir [39].
IHTC’sına kalıp sıcaklığının etkisi incelendiğinde kalıp sıcaklığının 373 K olduğu durumda ortalama olarak
110 kW/m2K değeri hesaplanmıştır. Kalıp sıcaklığının 433, 493 ve 553 K’e olduğu durumlarda ara yüzey ısı
transfer katsayıları sırasıyla 105, 103 ve 95 kW/m2K olarak hesaplanmıştır. Döküm sıcaklığının artırıldığı
durumlarda ise ısı transfer katsayılarında yaklaşık olarak 4 kW/m2K’lik bir artış gözlemlenmiştir.
Enjeksiyon 2. faz hızı (V 2 1.7 ve 2.5) olarak alınmış ve bu hız değerlerinin ısı akısına ve döküm kalıp ara yüzey
ısı transfer katsayısına etkileri gözlemlenmiştir. Hamasaiid vd., tarafından yapılan çalışmada enejeksiyon 1. faz
ve 2. faz değerlerinin ısı akısına etkileri araştırılmıştır [32]. Enjeksiyon hızlarının artması ile hem yolluk hem
de gövde kısmındaki ısı akısı değerleri artış göstermiştir. Dour vd., yaptıkları çalışmada enjeksiyon hızının ısı
akısı üzerinde etkili olduğunu vurgulamışlardır [9]. Benzer durum yaptığımız deneysel çalışmalarda daha düşük
seviyelerde gerçekleşmiştir. Bu durum mevcut makine şartlarına bağlı olmakla birlikte 2. Faz hızının artırılması
ile ısı akısı değerinin az da olsa artış gösterdiği gözlemlenmiştir. Enjeksiyon başlangıcında çok yüksek
değerlerde olan ısı akısı değeri daha sonra kademeli olarak azalmaktadır. Enjeksiyon hızının artması ile ısı
akısının 5-20 kW/m2 mertebesinde arttığı gözlemlenmiştir. Enjeksiyon hızının IHTC etkisi tam olarak
belirlenmemiştir.
Vakumlu şartlarda yapılan deneylerde ısı akısı ve döküm kalıp ara yüzey ısı transfer katsayılarının diğer
parametrelere kıyasla etkisinin daha fazla olduğu gözlenmiştir. Bu durum temas noktalarında direnç oluşturan
havanın çekilmesi ve temasın daha iyi sağlanması ile açıklanmaktadır. Vakum uygulanmasının ısı akısı ve
IHTC’na etkisi değerlendirildiğinde, ısı akısının 10-20 kW/m2 mertebesinde IHTC ise 3-5 kW/m2K
mertebesinde bir iyileşmeye neden olduğu belirlenmiştir.
Tüm enjeksiyon parametrelerinin dikkate alındığı deneysel ve simülasyon sonuçlarından elde edilen IHTC ve
ısı akısı değerleri GİP programında değerlendirilmiştir. Tüm enjeksiyon parametreleri için ortalama %90-99
arasında doğru sonuç veren denklemler elde edilmiştir. Elde edilen bu denklemler Visual Basic programlama
dili kullanılarak formüle edilmiştir. IHTC ve ısı akısının kalıp sıcaklığının, döküm sıcaklığının, hızın, basıncın
ve vakum uygulanmasının bir fonksiyonu olduğu belirlenmiştir.
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Abstract
Variable valve timing can improve the performance of a spark ignition engine considerably. In this work,
by optimizing the crank angle for intake valve opening and closing at two different exhaust valve closing,
engine performance and emissions are studied. AVL Boost, 1-D engine simulation software has been used
for engine modelling. For different engine speeds at full load conditions, volumetric efficiency, engine
power output, specific fuel consumption and specific NO x emissions are compared for SI engine fueled
both gasoline and natural gas with variable valve timing.
Keywords: Variable valve timing, AVL Boost, spark ignition, gasoline, Natural gas.

1. INTRODUCTION
The restriction on engine emissions and the demand for high power output and fuel economy result in
ongoing research for various improvements in engine technology. Variable valve timing (VVT) is potential
improvements for both of performance and emission at all engine speeds and load range [1]. Due to the
pumping loses at part load condition in SI engine, performance and emissions are needed to improve by
altering the valve timing [2]. At full load condition, increased duration of valve event leads to enhance
performance [3]. By arranging intake and exhaust valve opening or closing timing, fuel economy, power
output, residual gas mass fraction and pollutant emissions can be improved [4-8]. By changing valve lift after
some certain speed, performance and emissions of engine can be made better [9-11]. In this study, at the
range of IVO and IVC timing for two different EVC timing, performance and emissions are investigated for
natural gas and gasoline fueled engines.

2. NUMERICAL APPROACH
In this study, the numerical analysis of valve timing on one cylinder Ricardo engine has been examined at
middle and high speeds on full load. For all engine speed/load condition, the stoichiometric mixture prepared
at intake port. For 2000 and 4000 rpm engine speeds at wide open throttle position, engine performance and
exhaust gas emissions have been evaluated by changing intake valve opening (IVO) and closing (IVC) timing
at different exhaust valve closing timing (EVC). By using AVL Boost and MATLAB software, residual gas
mass fraction in cylinder, aspirated air-fuel mass, brake mean effective pressure (BMEP), specific fuel
consumptions (SFC), specific NO x emissions were mapped with respect to wide range of intake valve
opening and closing timing at reference EVC and 24 degrees crank angle early exhaust valve closing (EEVC)
timing. Also engine performance and emissions were compared by fueling natural gas and gasoline. The
technical datum of engine is given at table I [12]. Valve timing is taken from AVL Boost software [13].
Table I. Engine technical datum
*
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Bore

84 mm

Stroke

90 mm

Compression Ratio

9:1

IVOref./IVCref.

68 deg bTDC/ 120 deg aBDC

EVOref./EVCref.

66 deg aTDC/ 106 deg bBDC

3. RESULTS
Based on different EVC timing, the effect of intake valve opening and closing timing on engine performance
and emissions are compared for natural gas fuelled spark ignited engine and gasoline fuelled spark ignition
engine at 2000 and 4000 rpm engine speeds on full load. To see the effect of VVT for both fuelled engine,
performance and emissions are compared. On the other hand, with using different fuel, effect of volumetric
efficiency changing on performance and emissions are investigated.

3.1. Comparison of Both Fueled Engines
In this section, effects of gasoline and natural gas fuels on volumetric efficiency and cylinder pressure are
investigated. At Figure 1, volumetric efficiency and cylinder pressures for both fuelled engines is given at
2000 rpm engine speed on full load. Volumetric efficiency for natural gas fuelled engine is less than gasoline
fuelled engine. The reason is that natural gas is a gas at ambient temperature, so it decreases the volumetric
efficiency by replacing with air. [14].

(a)

(b)

Fig. 1. (a) Volumetric efficiency for both fuelled engines at 2000 rpm engine speed on full load [-] (b). Cylinder pressure
curves for both fuelled engines at 2000 rpm engine speed on full load [bar].

For both engine, ignition timing is same and 15 degrees before TDC. Higher cylinderpressure in gasoline
fuelled engine is obtained as shown in Figure 1 (b). This is due to the higher laminar flame speed of gasoline
compared to natural gas because of higher H 2 percentage of the fuel [15]. Higher energy content of gasoline
is also the major reason for this pressure difference. Volumetric efficiency of the gasoline engine allows more
mixture into the cylinder. On the other hand, for same amount of stoichiometric mixture, gasoline fuelled
spark ignition engine has more fuel due to the low stoichiometric air-fuel ratio. While 14.5 kg air is enough
for 1 kg gasoline at stoichiometric condition, approximately 17 kg air is needed for 1 kg natural gas.
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3.2. Effect of Variable Valve Timing On Spark Ignition Engine fueled with Natural gas and
Gasoline
At Figure 2, residual gas mass fraction maps with respect to valve timing at 2000 rpm engine speed are
shown. In Figure, while the solid curves represent reference exhaust valve closing timing, the dotted ones
represent 24 degrees crank angle EEVC timing. The positive values of the intake valve opening and closing
(IVO & IVC) show late valve timing and the negative values of IVO & IVC show the early valve timing. For
both engine, at 2000 rpm engine speeds, the early IVO increase the residual gas mass fraction in cylinder at
constant EVC timing. The reason is that increasing valve overlapping period affects the suction work poorly.
Since we can’t get benefit of volumetric efficiency, late IVO cause to increasing residual gas mass fraction.
Late IVC lead to high residual gas mass fraction due to the piston motion from BDC to TDC. Considering
EVC timing, residual gas mass fraction increase with the early EVC timing due to the insufficient exhaust
work. At same IVO and IVC time for constant EVC timing, the residual gas mass fraction of natural gas
fuelled engine is higher than gasoline engine because of lower volumetric efficiency of natural gas.
At Figure 3, the residual gas mass fraction of both engines are given at 4000 rpm engine speed. All effect of
valve timing on residual gas mass fraction are similar with 2000 rpm engine speed, but with the increasing
engine speed residual gasses increase because of the fact that there is no enough time to exhaust work. On the
other hand, the optimum region for residual gasses shifted to late IVC times to get benefit of induction.

(a)
(b)
Fig. 2. Residual gas mass fractions in cylinder with respect to intake and exhaust valve timing for natural gas (a) and
gasoline (b) fuelled spark ignition engine at 2000 rpm on full load

(a)
(b)
Fig. 3. Residual gas mass fractions in cylinder with respect to intake and exhaust valve timing for natural gas (a) and
gasoline (b) fuelled spark ignition engine at 4000 rpm on full load
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At Figures 4, based on different EVC timing, the effect of intake valve opening and closing timing on brake
mean effective pressures (BMEP) is compared for natural gas and gasoline fuelled spark ignited engine at
2000, rpm engine speeds on full load. With the early IVO, BMEP decreases because of higher residual gas
caused by long valve overlapping and with the late IVO BMEP decreases again due to the decreasing
volumetric efficiency. At late IVC timing, BMEP decreases due to the higher residual gas mass fraction and
lower volumetric efficiency raised from piston motion from BDC to TDC. The early EVC timing lead to
decreasing effective pressure by increasing residual gas mass fraction. Because of the lower volumetric
efficiency of natural gas, natural gas fuelled SI engine has lower BMEP than gasoline ones at same valve
timing point.
At Figures 5, based on different EVC timing, the effect of intake valve opening and closing timing on BMEP
is compared for natural gas and gasoline fuelled spark ignited engine at 4000, rpm engine speeds on full load.
All effect of valve timing on BMEP are similar with 2000 rpm engine speed. While optimum working region
for 2000 rpm engine speed for both engines is approximately 10-degree crank angles early IVO and 25degree crank angles early IVC timing, at 4000 rpm engine speed, the optimum area shifted to late IVO and
late IVC timing to get more mixture in cylinder by extending induction work. On the other hand, with the
increasing engine speed, BMEP decrease for both fuelled engines because of increasing residual gas mass
fraction caused insufficient time of exhaust.

(a)
(b)
Fig. 4. BMEP with respect to intake and exhaust valve timing for natural gas (a) and gasoline (b) fuelled spark ignition
engine at 2000 rpm on full load

(a)
(b)
Fig. 5. BMEP with respect to intake and exhaust valve timing for natural gas (a) and gasoline (b) fuelled spark ignition
engine at 4000 rpm on full load

At Figures 6, based on different EVC timing, the effect of intake valve opening and closing timing on specific
fuel consumption (SFC) is compared for natural gas and gasoline fuelled spark ignited engine at 2000 rpm
engine speeds on full load. For both fuelled engines, late IVO and late IVC timing cause to increase of SFC.
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Because late IVO lead to insufficient induction and latte IVC lead to non-effective suction due to the piston
motion from BDC to TDC. Early EVC increases fuel consumption, since it causes high residual gas mass
fraction and so thermal efficiency. Due to the lower volumetric efficiency, lower BMEP and higher residual
gas mass fraction of natural gas fuelled engine is expected to has higher fuel consumption, but we have a
reverse situation. This is because of the higher stoichiometric air-fuel ratio of natural gas. This means that
with burning less amount of fuel in natural gas engine, we get approximately same power output with
gasoline engine.
At Figures 7, based on different EVC timing, the effect of intake valve opening and closing timing on SFC is
compared for natural gas and gasoline fuelled spark ignited engine at 4000 rpm engine speeds on full load.
With the increasing engine speed, SFC increase for both engines, due to the decreasing volumetric efficiency
and BMEP but increasing residual gas mass fraction. As expected, the optimum region shifted to late IVC
timing like BMEP maps

(a)
(b)
Fig. 6. SFC with respect to intake and exhaust valve timing for natural gas (a) and gasoline (b) fuelled spark ignition
engine at 2000 rpm on full load

(a)
(b)
Fig. 7. SFC with respect to intake and exhaust valve timing for natural gas (a) and gasoline (b) fuelled spark ignition
engine at 4000 rpm on full load

At Figures 8 and 9, based on different EVC timing, the effect of intake valve opening and closing timing on
specific NO x emissions are compared for natural gas and gasoline fuelled spark ignited engine at 2000 and
4000 rpm engine speed on full load. For all engine speed, based on late or early IVO and IVC timing,
changing residual gas mass fractions affect the NO x emissions. Effect of residual gas in cylinder is similar
with EGR on burning speed with diluting fuel air mixture. So it can cause to decreasing combustion
temperature and decreasing NO x emissions. Because of this reason, at the early IVO timing, due to the high
residual gas we have lower temperature and lower NO x emissions for both engines. The same situation can be

1219

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22 October 2017, Elazığ, Turkey
observed for 24 degrees crank angle early EVC timing. On the other hand, NO x emission values of natural
gas engine are four times less than gasoline engine. This results similar to Maria Vittoria and friends’ study
[16]. According to the other study, due to the higher effective pressure of gasoline engine considering natural
gas fuelled engine, NO x emissions are higher [17]. For this study, the lower volumetric efficiency and higher
residual gas mass fraction lead to low temperature combustion in natural gas fuelled SI engine. With the
increasing engine speed, NO x emissions increase. The first reason for this is that even though more fuel
burned at high engine speeds, we get low power output than expectations. The other reason is that hot
residual gases at high engine speeds cause to increasing cylinder local temperature and so higher NO x
emissions formed.

(a)
(b)
Fig. 8. NO x with respect to intake and exhaust valve timing for natural gas (a) and gasoline (b) fuelled spark ignition
engine at 2000 rpm on full load

(a)
(b)
Fig. 9. NO x with respect to intake and exhaust valve timing for natural gas (a) and gasoline (b) fuelled spark ignition
engine at 4000 rpm on full load

4. CONCLUSION
Effect of valve timing on performance and emissions of spark ignition engine fueled with natural gas and
gasoline at 2000 and 4000 rpm engine speeds on full load were investigated numerically. One cylinder
Ricardo engine was used for numerical analysis done by AVL Boost software. At two different EVC timing,
influence of intake valve timing on suction, mean effective pressure, fuel consumption and NO x emissions
were examined.
Due to the long valve overlapping period caused by early IVO and non-sufficient suction caused by early
IVC, residual gas mass fraction increased for both fueled engines. Consequently, it led to decrease aspirated
mixture mass flow, BMEP and NO x while increase specific fuel consumption. Also, at late IVC timing
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condition, residual gas mass fraction increased due to the piston motion from BDC to TDC. And again it
caused to low BMEP and NO x emissions while high SFC both engine types.
While the optimum region for both fueled engine is between a bit early IVO timing and early IVC timing at
low engine speed, the optimum region for BMEP changed to a bit late IVO timing and late IVC timing area,
with the increasing engine speed. By this way, we get long suction period and more air-fuel mixture.
Although the values of BMEP for both fueled engines are different from each other, the trend of performance
and emissions are same.
The SFC of both fueled engines is low at early IVO and early IVC timing region at low engine speed, because
optimum effective pressure is get in this area. With the increasing engine speed, optimum SFC region change
with the changed optimum BMEP region. On the other hand, at the early EVC timing, SFC is higher due to
the low combustion efficiency caused by high residual gases.
For all fueled engines at all engine speeds, specific NO x emissions are affected by residual gas mass fraction
and released energy rate. With the increasing engine speed, NO x emissions increased, though residual gas
mass fraction scaled up and BMEP decreased. Because more fuel is burned at high speed but low power
output is get and also hot residual gases increase the cylinder temperature.
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Abstract

In this study, the effect of weight ratio 1-4 % copper addition on mechanical and corrosion properties of AA 1055 aluminum alloys by
o
casting method was investigated. After casting process, samples were performed heat treatment which was held 6 hours at 520 C temperature
o
and followed by water quench. Then all samples were held 90 minutes at 120 C temperature in the muffle furnace for artificial ageing
process. It has been observed that the hardness values increase with the increase of the amount of copper due to the effect of the solid solution
strength. Besides, the hardness values of the aged samples were found to be higher than the hardness values of samples after casting. All
samples were immersed into an aqueous solution of 1M NaCl at room
temperature to determine corrosion parameter. From the view of electrochemical studies, corrosion resistance of samples has slowly decreased
with increasing amount of copper in AA1055 aluminium alloys.
Keywords: AA1055 Aluminum Alloys , Casting Process, Heat treatment, Electrochemical Properties

Introduction
Aluminum alloys are widely used in automotive, aerospace and other transportation industries
because of lightweighting and specific strength. Moreover complex and axisymmetric shape
components can be directly formed desired shape for aluminum alloys by casting method[1]. For
most applications, aluminum does not need protective coating however it needs anodizing for
colour and strength improvement [2]. AA1055 aluminum alloys are available for casting method
to reply automotive, aerospace components due to formability, corrosion resistance and applying
heat treatment [3]–[5]. Properties of AA1055 aluminum alloy can be enhanced mechanical
properties by either adding additives such as Cu, Si, Mn and so on or applying heat treatment, thus
providing service conditions. Although the microstructure of AA 1055 aluminum alloys consists
of α phase, occurring various intermetallic phases by added additives and applied heat treatment
processes that lead to improving mechanic properties.
The binary Al-Cu systems is well- known example for precipitation hardening system and have
been currently working over studies. One of the precipitation hardening system is age hardening
has render to use technological improvements for new metallic alloys.[6] Both cast and wrought
aluminum-copper alloys are appropriate for heat treatment and age hardening processes which
increase in strength and hardness; on the other hand, decreasing in elongation. The strengthening
is maximum between 4 and 6% Cu, depending upon the influence of other constituents present.
Aluminum-copper alloys containing between 2 to 10% typical used with other additions especially
magnesium.
Heat treatment application is used as the improvement of yield strength and fracture toughness.
The efficiency of heat treatment of the binary Al – Cu alloys systems depend upon many factors
such as holding time, temperature, addition alloy elements that influence microstructure of alloys.
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The age hardening through heat treatment will precipitate the alloying elements in the form of fine
coherent particles of Al2Cu inside the grains during the aging stage to harden the alloy
Artificial ageing process requires more than 4 h for solution at 540 °C, and more than 6 h for
aging at 150 °C so that causing losing time and energy consumption. It may be provided to reduce
temperature and holding time of heat treatment to achieve the required efficiency of artificial
ageing process[7]. The precipitation hardening through heat treatment will precipitate the alloying
elements in the form of fine coherent particles of Al2Cu inside the grains during the aging stage to
harden the alloy.
In this study, the effect of weight ratio 1-4 % copper addition on mechanical and corrosion
properties of AA 1055 aluminum alloys by casting method was investigated
Experimental
AA 1055 Aluminum alloy is used as base metal since it is an aluminum alloy close to pure. Before
melting carried out in induction furnace, commercial AA1055 aluminum was charged into the
graphite crucible. Working temperature was set to 750oC. When the temperature of the melt
reaches set value of temperature, copper was added into molten aluminum starting from 1% to 4%
by weight of the alloy; moreover, 0.7 wt.% magnesium was added the alloy and was tried set to
constant this ratio and applied for each casting experiments. While holding 1 minute at 750oC, it
was stirred molten aluminum with graphite bar to provide microstructure homogeneity. The
chemical composition of AA1055 aluminum alloy and samples which were determined by analysis
of X-Ray Fluorescence, presented in Table 1.
Table 1 Chemical composition of untreated AA 1055 Aluminum Alloy and Samples
Untreated AA1055
Sample 1
Sample 2
Sample 3
Sample 4

Cu
0,042
1,460
2.12
3.19
4.15

Fe
0,036
0,228
0.264
0.277
0.280

Si
0,182
0,117
0.134
0.140
0.138

Zn
0,021
0,122
0,149
0,124
0,094

Mn
0,028
0,73
0.63
0.67
0.73

Ti
0,022
0,081
0,072
0,077
0,087

Al
Balance
Balance
Balance
Balance
Balance

Molten aluminum poured into die-casting mold made by high steel which have illustrated in
Figure 1. For heat treatment, samples were heated at 525oC for 4 h. in muffle furnace. Then they
were quickly immersed in cold water and hold for 5 min. All samples were heat up at 120oC for 2
hours to complete artificial aging process.
For metallographic studies, casting samples were cut into smaller parts with cross section and
longitudinal section in casting direction, and then samples were performed cold mounting, ground
by SiC abrasive papers, polished by 0,3μm alumina suspension, etched by using 0.5% HF agent,
respectively. Optical microscope Nikon....was used to examine the microstructure of the samples
with brightfield mode. Hardness measurement of samples was determined by Vickers’s hardness
machine (Mitutoyo HV-100) with a 0.2 kg loading for 15 sec. three times
Electrochemical corrosion studies were performed with using a potentiostat in 1M NaCl aqueous
solution which was prepared in a 250 ml glass beaker. Corrosion system consists of conventional
three electrode system, a saturated calomel electrode (SCE) as a reference electrode, graphite rod
as a counter electrode and sample as a working electrode was employed. The stick samples
mounted into epoxy -resin mixture till reaching quarter of their length.
Mounted part of sample was immersed in aqueous solution while unmounted part of sample which
is outside of aqueous solution were connected to potentiostat device to take data acquisition. The
open circuit potential (OPC) levels of the samples were measured for 1 hour after the samples
were immersed in the aqueous solution and then OCP values was stabilized. The potentiodynamic
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potential was scanned open circuit potential levels from under −0.25 V to over +1.0 mV with scan
rate of 0.5 V/s. All experiments were performed at room temperature.

Figure 1 Mold shell for die casting

Results and Discussions
The as -cast microstructure of the samples from results of optic microscope with longitudinal and
transverse section is shown in Figure 2. The dendritic white phase is a theta phase which have
copper rich region, while the dark phase is aluminum-rich alpha phase. From the results of optic
microscope shows that the grain size and phase distribution exhibit different between longitudinal
section and transverse section due to high cooling rate which takes place quick heat transfer
between interface of mold wall and melting. Moreover; columnar structure is observed from
longitudinal section, part of transverse section consists of fine equiaxed structure for all samples.
Theta phase increases as the wt.% of copper increases in the as -cast microstructure of the
samples. With increasing copper ratio, the width of grains decreases and besides the length of
grains increases by virtue of differential of solidification time. On the other hand, it is observed
that fine equiaxed structure enhances with increasing copper ratio. The grain size and the shape
factor is affected by the nucletion rate which depends on the cooling time. Number of crystals
nucleated is sufficient to produce fine equiaxed grain in part of transverse section ingot.[8]
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b) Longitudinal Section

Sample 4

Sample 3

Sample 2

Sample 1

a) Transverse Section

Figure 2 Optical microstructures of as-cast sample 1-4 : (a) trasverse section (solidification across
mold) (b) longitudinal section (solidification parallel to pouring direction)
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b) Longitudinal Section

Sample 4

Sample 3

Sample 2

Sample 1

a) Transverse Section

Figure 3 Optical microstructures of heat treated samples 1-4 : (a) transverse section (solidification
across mold) (b) longitudinal section (solidification parallel to pouring direction)
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Figure 3 shows the microstructure of both transverse and longitudinal sections for heat treated
samples. It can be seen rounded hard precipitated particles in microstructure of sample 1-2. As
copper ratio increases, the number of hard precipitated particles increases in aluminum matrix and
also the size of hard precipitated particles transformed from rounded to plate-like due to tendency
of reducing surface energy.

Hardness Value of Longitudinal Sections
160

Hardness Vickers

150
140
130

As-Cast

120

Heat Treatment

110
100
1

2

3

4

wt %Cu

a)

Hardness Value of Transverse Sections
Hardness Vickers

160
150
140
130

As-Cast

120

Heat Treatment

110
100
1

2

3

4

wt %Cu

b)
Figure 4 Hardness value of samples a) Longitudinal section ingot b) Transverse section ingot
In Figure 4, it was observed that as the copper ratio increase, the micro hardness value of cast
samples increases due to the effect of solid solution strength. In the same way, it was determined
that the hardness values of the heat-treated samples increased due to the effect of precipitation
hardening. The main strengthening mechanism for heat treated samples is hard precipitated particles
from precipitated Al2CuMg intermetallic compound after aging processes. They act as
impediment of dislocation movement and thus increase to hardness value of heat treated samples
[8]
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Precipitation sequence takes place four-stage for the ageing of Al–Cu–Mg alloys as below;
SSS

GPB zone

S// /GPB2

/

S

S

Where SSS refers to super saturated solution, GPD stands for Guinier–Preston–Bagaryatsky and
consist of short range-ordering of Cu and Mg solute atoms[9]. Gradually, S phase, comprises with
a composition of Al2CuMg which appears in aluminum matrix. The S/ and S// phases are a series
of transformation forms that represent the S phase transformation steps. S phase has incoherent
form with aluminum matrix; whereas, the S/ and S// phases have semi-coherent form with aluminum
matrix. According to the findings of previous studies, when the measurements of the hardness
value are compared, it can be concluded that the samples have been phase of S/.

a)

b)
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Figure 5 Potentiodynamic polarization curves of a) as cast samples with Cu addition
b) after heat treatment
Figure 5 shows potentiodynamic polarization curves of as cast samples and heattreated samples. Both heat treated and non-heat-treated samples have similar
corrosion behavior. It has been observed that the corrosion resistance decreases with
increasing copper ratio in aluminum matrix. Heat treated samples lower corrosion
resistance due to the localized corrosion attack. Because copper was trigger to
occurrence of oxide layer with pores. After heat treatment process, hard particles
precipitated in aluminum matrix in time. These hard particles are rich in copper.
The copper-rich phases remained untouched by corrosion, whereas phases containing
less copper were susceptible to corrosion.[10] This situation paves the way for
occurring galvanic corrosion.
Conclusions
From the results, the following conclusions can be reach:
• Copper addition enhanced the hardness value of aluminum matrix due to the
effect of solid solution strengthening
• After casting, all samples were subject to aging process by heat treatment.
The hardness value of samples increases.
• The addition of copper into aluminum matrix impair corrosion resistance
because of obtaining of oxide layer with pores on surface of samples and the
presence of copper-rich phase brings about susceptible of corrosion attack
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Abstract
Artificial intelligence (AI) applications are mimicked by the mechanics and software of the human brain. Today, it is used
in many different sectors such as automotive, bank, telecommunication, pharmaceutical, production, stock exchange and
defense. In this study, preliminary demand forecasts were made with multiple methods for the automotive sector. Demand
for the coming years was estimated using data from previous years. After the normalization to the data in the study, 70% of
the data were used for training and 30% for the test. Artificial neural networks, Decision trees and Support vector
machines were used for demand forecasting in the study. The performances of the workshops were assessed separately. As
a result of the performance evaluations, 76.4% in Artificial Neural Networks(NN), 74% in Decision Trees, 71.33% in
Support Vector Machines(SVM). It is concluded that artificial neural networks are more successful than other
classification methods used in predicting pre-demand on the data used after the studies.
Keywords: Artificial intelligence, Artificial neural networks, Pre-estimation.
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1. GİRİŞ
Bir ürün veya bir hizmetin gelecekte gerçekleşeceği beklenen ama kesinlik içermeyen talebini mümkün olan
gerçeğe en yakın şekilde öngörebilmek adına yapılan sistematik çalışmalar sonucu elde edilen verilere talep tahmini
denilir [1]. Tahmin metodları iki temel başlık etrafında oluşturulur.
Bunlardan ilki kişisel düşüncelere bağlı olarak sonuçlandırılan yöntemdir (kalitatif yöntem). Bir diğer
yöntem ise matematiksel sistemlere dayalı tamamen nicel algılarla oluşturulan yöntemdir (kantitatif yöntem).
Bilimsel olarak kullanılan yöntemler kantitatif yöntemlerdir. Yapılan çalışmada kantitatif yöntemler
kullanılarak tahmin işlemi yapılmıştır.
Günümüzde YSA, SVM ve karar ağaçları gibi birçok sınıflandırma uygulaması ön tahmin, robotik
işlemler, veri madenciliği gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu uygulamaların yanı sıra sınıflandırma
algoritmaları ön tahmin amaçlı olarak da kullanılmaktadır. Ön tahmin uygulamaları sektörel olarak
meteoroloji tahminleri, iddia oyunları tahminleri, maç sonuç tahminleri, ürün talep tahminleri, hastalık
tahmini, ürün satış tahmini, borsa tahmini, turizm talep tahmini ve veri madenciliği gibi işlemlerinde
kullanılmaktadır.
Literatürde otomotiv sektörüyle alakalı ön tahmin sınıflandırma yöntemleriyle ilgili birçok çalışma
bulunmaktadır. Yapılan bir çalışmada ikinci el otomobil fiyatlarının gelecekteki durumunu yapay zeka
yöntemi ile tahmin edilmiştir [2]. Modelleme kullanılarak yapay zeka yöntemleriyle piyasadaki otomobillerin
özelliklerine göre fiyat tahminlerinde bulunulmuştur [2] .Taiwan’da ki yeni üretim otomobil satışlarındaki
talep tahmini uygulaması yapılmıştır ve bu uygulamada etkili değişkenleri bulabilmek için regrasyon analizi
yapılmıştır. Çalışmada tahmin için bulanık çıkarım sistemi (ANFIS) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçları
yapay sinir ağları ve ARIMA yöntemi ile karşılaştırmışlardır [2]. Yapılan çalışmalardan bazılarında talep
öngörüsü yapılmıştır ve bu çalışmalarda kullanılan veriler için panel veri analizi kullanılmıştır[2]. Yapılan bir
diğer uygulamada ise yapay sinir ağları kullanılarak otomobil koltuk konfor algılarını geliştirmek adına hangi
durumlara dikkat edileceğine karar verilmiştir. Bu uygulamada zaman ve maliyetin azaltılması sonucuna
ulaşılmıştır. [2]. Yapay zeka kullanılarak otomobilin zehirli gazlarını algılayıcı bir program geliştirmeye
çalışılmıştır. Bu sonuca hava sensörünü yapay zeka ile seçerek başlanılmıştır [2]. Otomobil performansını
etkileyen en önemli faktörün bulunmasında yine yapay sinir ağlarından faydalanılmıştır [2]. Otomobil kasko
sistemi dolandırıcılığını tanıma sistemi geliştirilirken YSA kullanılarak uzman algılama sistemi
oluşturulmuştur [2]. Yapay sinir ağları kullanılarak Taiwan’da ki en önemli hava kirliliğine sebep olan gazın
otomobillerin çıkarmış olduğu gazlar olduğunu bir uygulama ile saptamışlardır [2]. Otomotiv sektöründeki
tedarikçi seçimi için yapay sinir ağlarının kullanımı yapılmış, otomotiv sektöründeki alternatif bulma
çabasına katkı sağlanmıştır[2]. Diğer bir çalışmada otomotiv sektörünün kendini örgütleyen haritalar ile
finansal analizi yapılarak yatırım ve satın alma konularında hem üreticiye hem tüketiciye destek olma
amacıyla YSA ve karar ağaçları kullanılmıştır[3]. Çalışmada kullanılan veri seti üzerinde yapılmış bir başka
çalışmada hem tüketiciye talep tahmini amacıyla yapay zeka kullanılmıştır [2]. Literatürdeki diğer bir
çalışmada özdüzenleyici haritalar yardımıyla piyasa bölümlendirmesi yapılarak Türkiye ikinci el otomobil
piyasasının durum değerlendirilmesi yapay sinir ağlarıyla yapılmıştır. Ayrıca çalışmada pazarlama konusunda
ve benzer konularda yapay sinir ağları kullanılarak neler yapılabileceğinden bahsedilmiştir [4]. Otomotiv
sektöründeki maliyet tahmin modelini yapay sinir ağları kullanılarak yine ön tahmin mekanizması
geliştirilmiştir [5].
Bu çalışmanın amacı yeni otomobil satış miktarlarını birden fazla sınıflandırma yöntemi kullanarak
önceden tahmin etmektir. Bu aşamadan sonrada çalışma veri seti üzerinde kullanılan sınıflandırma
yöntemlerinin başarılarını değerlendirmeyi hedefler. Çalışmada, 2007 ile 2011 arasındaki yeni otomobil
satışına ilişkin aylık veriler kullanılarak Türkiye’deki toplam yeni otomobil satış rakamları birden çok
sınıflandırma yöntemi ile tahmin edilmiş ve bu yöntemlerin kullanılan veri üzerindeki performans
karşılaştırılması yapılmıştır. Çalışmada bağımsız değişkenler için ve bağımlı değişkenler için ayrı ayrı veri
setleri kullanılmıştır. Kullanılan her veri seti tahmini etkileyecek birden fazla veriye sahiptir. Çalışmada
bağımsız değişkenler olarak gayri safi yurtiçi hasıla, reel kesim güven endeksi, yatırım harcamaları, tüketim
harcamaları, tüketici güven endeksi, dolar kuru ve zaman, bağımlı değişken olarak ise satılan toplam
otomobil sayısı alınmıştır.
Literatürde yapılan otomotiv sektöründeki talep tahmin çalışmalarında birden fazla sınıflandırma
yöntemi kullanılmamış dolayısıyla bu sektördeki talep tahmin verileri üzerindeki sınıflandırıcı karşılaştırması
yapılamamıştır [2]. Bu çalışmada veri seti üzerinde sınıflandırma için Yapay zeka, Karar ağaçları ve SVM
kullanılmış ve bu sınıflandırıcıların veri üzerindeki performans karşılaştırılması yapılmıştır.
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2. MATERYAL
Çalışmada, bağımsız değişkenler için kullanılacak veriler Merkez Bankası’nın web sitesinden
(www.tcmb.gov.tr), bağımlı değişken için kullanılacak veriler ise Otomobil Distribütörleri Derneğinden
(www.odd.org.tr) alınmıştır. Çalışmada 7 temel veri kullanılmıştır. Bu verilerle alakalı her veri için 54 değer
kullanılmıştır. Veriler seçilirken konuyla alakalı sonuç verisini etkileyecek gerekli özellikler elenerek
uygulamaya koyulmuştur.
Kullanılan sınıflandırıcılara giriş olarak, gayri safi yurt içi hasıla (GSYH), reel kesim güven endeksi
(RKGE), yatırım harcamaları (YH), tüketim harcamaları (TH), tüketici güven endeksi (TGE), dolar ($) ve
tarih (Z) verilmiş, satılan toplam otomobil sayısı (OS) çıkış olarak alınmıştır. Sistemde her değişken için 54 adet aylık
veri girişi vardır. Çalışmada kullanılan veriler den bir kısmı Tablo 1 de verilmiştir

Tablo I. Kullanılan Verilerin 5 Yıllık Ocak Ayı Verileri

GSYH

RKGE

YH

TH

TGE

$

1.1.2007

62650,232

116,3

122,8

46,447802

114,46

141,98

13186

1.1.2008

71868,551

116,42

107,7

53,027017

110,35

117,044

18588

1.1.2009

69308,663

116,54

52,4

51,466374

109,32

158,905

13173

1.1.2010

80626,879

116,66

111,9

50,90184

115,11

146,632

12594

1.1.2011

96130,005

116,78

122,3

72,900307

114,6

155,373

29868

Z
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3. METHOD
Çalışmada ön satış tahmini için birden fazla sınıflandırma yöntemi kullanılmış ve bu yöntemlerin veri
üzerindeki başarımı tartışılmıştır. Kullanılan veriler daha önceki aynı veri üzerinde yapılan çalışmalarda
olduğu gibi normalizasyon işlemine tabi tutulmuştur. Normalizasyon işlemi için max-min normalizasyon
kuralı uygulanmıştır. Normalizasyon için kullanılan formül [6]:
xnorm=(x-xmin)/(xmax-xmin)

(1)

Çalışmada kullanılan sınıflandırma yöntemleri aşağıda açıklanmıştır.

3.1. Yapay Sinir Ağları
İnsan beyninin çalışma mekanizmasını taklit ederek öğrenme, kavrama ve sonuç verme özelliklerini
makinaya uyarlama modelidir [7] . Yapay sinir ağları nöronlar, katmanlardan (giriş katmanı, ara/gizli katman,
çıkış katmanı)oluşur. Kullanılacak olan veriler normalizasyon fonksiyonuyla belirli değer aralıklarına getirilir
(0/1 aralığı veya -1/1 aralığı ). Sonrasında uygulama için kullanılan programa adapte edilmektedir. Öngörülen
sayıda ara katman oluşturulur ve istenen nöronlar ara katmana dahil edilir. Sonrasında öğrenme ve test verisi
sayısı belirlenir. Yapmış olduğumuz uygulamada kullanılan fonksiyonlar ve denklemleri aşağıdaki gibidir:
Ön tahmin için kullanılan formüller:
Aktivasyon fonksiyonu: YSA ‘da hücreye giren net girdiyi hesaplayan ve onu işleyen hücrenin bu
girdiye karşılık üreteceği çıktıyı belirleyen fonksiyondur [8] .Günümüzde yaygın olarak kullanılan aktivasyon
fonksiyonları sig ve tansig’dir. Uygulamamızda da tansig fonksiyonu kullanılmıştır [6].
Tansig = (e^net+e^(-net))/(e^net-e^(-net) )

(2)

Toplama (Birleştirme) fonksiyonu: YSA’da yapay sinir hücresine kendi ağırlığıyla çarpılarak gelen
girdileri toplayarak o hücrenin net girdisini hesaplayan bir fonksiyondur [8] .
x nörondur, w ise o nöronun ağırlığıdır. Uygulamamızda kullanılan fonksiyon aşağıdaki gibidir [6]:
net = Max (xi*wi)

(3)

Normalizasyon fonksiyonu: Verileri istenen ağırlıklar arasına alan fonksiyondur. Bizim
kullandığımız normalizasyon fonksiyonu min-max fonksiyonudur [6].
xnorm=(x-xmin)/(xmax-xmin)

(4)

3
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3.2. Karar Ağaçları
Kullanılan verilerdeki ortak özellikler baz alınarak ayrıştırılma işlemine sınıflandırma denir. Kullanılan
birçok sınıflandırma işlemi vardır. Bunlardan biri de karar ağaçlarıdır. Karar ağaçları oluşturmak için birçok
yöntem literatürde uygulamaya alınmıştır. Bunlar; entropiye dayalı algoritmalar, sınıflandırma ve regrasyon
ağaçları bellek tabanlı sınıflandırma modelleri vb.[9] veri madenciliği yöntemleridir. Otomotiv sektöründe
kullanılan karar ağaçlarının amacı hem üretim miktarını saptamak hem de tüketiciye kazanç sağlamak
niteliğindedir. Otomotiv sektörünün kendini örgütleyen haritalar ile finansal analizi yapılarak yatırım ve satın
alma konularında hem üreticiye hem tüketiciye destek olunmuştur. Çalışmada kullanılan veriler
değerlendirilerek ön tahmin işlemi için karar ağaçları da kullanılmıştır. Aradaki farklar Tablo 2’ de
gösterilmiştir.

3.3. SVM (Destek vektör Makinası)
Destek vektör makineleri (SVM) sınıflandırma konusunda kullanılan etkili basit yöntemlerden biridir.
SVM eğitici öğrenme yöntemidir. Eğitim verisinde öğrenme yaparak yeni veri üzerinde doğru tahmin
yapmaya çalışan makine öğrenmesidir [10]. SVM kullanılarak yani makine öğrenmesi yapılarak otomotiv
sektöründe hangi klansmanda ürünlerin tüketim için daha çok üretileceği tahmin edilerek üreticiye yol
gösterilmektedir. Kullanmış olduğumuz verilerde de diğer YSA ve Karar ağaçlarında olduğu gibi ön
tahminde bulunulmuştur. Performans değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapmış olduğumuz uygulamadaki
performans ölçümü Tablo 2’de gösterilmiştir.

3.4. Performans Değerlendirmesi
Yaptığımız bu uygulamada giriş değerlerimiz (GSYH, RKGE, YH, TH, TGE, $, Z) verileri olarak
belirlenmiştir. Çıkış olarak (OS) değeri alınmıştır. Zaman verisi harici diğer bağımsız değişkenlerin
gelecekteki değerleri bilinmemektedir. Zaman değişkeni dışındaki tüm bağımsız değişkenler ayrı ayrı yapay
sinir ağları ve sınıflandırıcılar kullanılarak değerleri tahmin edilmiştir. Daha sonra asıl gereken verinin (OS)
tahmini yapılmıştır. Eğitim için 1000 iterasyon gerçekleştirilmiştir.
Tablo II. Performans Değerlendirmesi
Yöntemler

Öğrenme Verisi (%)

Test Verisi (%)

Performans (%)

YSA

70

30

76.4

SVM

70

30

71.33

Karar Ağacı

70

30

74.00

Şekil. 1. Aylara göre gerçek satış rakam değerleri ve sınıflandırıcıların bulduğu değerler
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3.5. Tartışma ve Sonuç
Sınıflandırma yöntemleri her sektörde kullanılan ve başarı ölçümlerinde kayda değer oranda artış
göstermeyi sağlayan bilimsel bir araştırma ve sonuç bulma uygulamasıdır. Yapay sinir ağları kullanılarak her
alana ileriye dönük işlemlerde bulunuruz. Bu işlemlerden biri de ön tahmin uygulama işlemidir.
Uygulama alanı olarak seçtiğimiz ön tahmin işlemi şuan ki ve geçmiş dönemlerdeki verilere
dayanarak gelecek dönem için tahminde bulunulması işlemidir. Ön tahmin uygulamaları piyasa olarak hem
üretici hem de tüketici rolü üzerinde maddi kazanç sağlama açısından kullanılmaktadır. Yapmış olduğum
uygulama otomotiv sektöründe geçmiş yıllardaki gerekli tüm verileri kullanarak gelecek zaman için hem
tüketiciye hem de üreticiye kazanç sağlama üzerinedir.
Karar ağacı ve SVM uygulamalarıyla da ön tahmin işlemlerinde bulunulmuştur. Farklı metodlar bu
şekilde denenmiştir. Birbirleri arasındaki kıyaslama tablolaştırılmıştır.
Yaptığımız uygulamanın ve Karar ağacı / SVM/ YSA performans karşılaştırılması ile de en iyi verim
gösterilmiştir. Yapılmış olan bu uygulamada sayısal veriler üzerinde yapılacak değerlendirmeye göre
YSA’nın sınıflandırma verilerine göre daha iyi başarım sağladı göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuçlar da
%70 üzeri bir performans sonucu gözlemlenmiştir. Başarım kriterlerine uygun bir uygulama sonucu elde
edilmiştir.
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Abstract
There are many applications where metals with different compositions are used at the same time. Different mechanical
properties may be required in some sections of parts made from different metals. This brings the need of welding different
metals. In order to weld different metals successfully, it is necessary to make a joint which is the stronger than the weak
material between two materials. The welded joints of different metals can be achieved by several major welding methods. It
may be difficult and troublesome to weld different metal materials by fusion welding methods. In this study, because of the
fact that melting temperature is not reached, friction welding method which has many advantages in combining different
metal materials was used. Friction welding is one of the important joining techniques, especially for joining cylindrical
parts. In this study, the pair of Inconel 713C and AISI 4140 steel materials were combined by friction welding method. The
process parameters such as friction pressure, friction time, forging pressure and forging time, which are important in
friction welding, were evaluated. Tensile and hardness tests were carried out to determine the mechanical properties of the
welded joints. An optic and an electron microscope were used to investigate the metallurgical properties of the welded
joints. SEM-EDX analyses were performed on the interface to determine the presence of alloy elements and possible
intermetallic phases and the elemental diffusion along the weld interface.
.
Keywords: AISI 4140, Friction welding, Inconel 713C.

1. GİRİŞ
Son yıllardaki teknolojik ihtiyaçlar, yeni malzemelerin geliştirilmesini ve bu malzemelerin birleştirilmesinde
kullanılacak yeni yöntemlerin kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle, sanayinin ihtiyaç duyduğu
mühendislik uygulamalarında geleneksel malzemelere kıyasla benzersiz çözümler sunabilen farklı
malzemelerin sahip olduğu avantajları birarada kullanmak amacıyla, benzer olmayan metal malzeme
birleştirmeleri (hibrit bağlantılar) üzerine çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır [1-6].
Malzemelerin birleştirme yöntemleri içerisinde kaynaklı birleştirme, sanayinin en çok kullandığı birleştirme
yöntemlerinden birisidir. Günümüzde kaynaklı birleştirme, birçok uygulamada benzer malzemelerin
birleştirilmesinde sorunsuz bir şekilde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, farklı fiziksel ve
kimyasal özelliklere sahip iki metalik malzemenin geleneksel ergitme kaynak yöntemleri ile birleştirilmesi
güç ve problemlidir. Bu problemlerin en aza indirgenebilmesi için konvansiyonel kaynak tekniklerinde
yapılan iyileştirmeler dışında yeni kaynak tekniklerinin de geliştirilmesi çalışmaları hiç durmaksızın devam
etmektedir. Elektron ışın kaynağı, lazer ışın kaynağı, sürtünme kaynağı, soğuk metal transferi (CMT: Cold
Metal Transfer) bu kaynak teknikleri içerisinde sayılabilir. Bu kaynak teknikleri özellikle hibrit bağlantıların
kaynaklı birleştirilmesi uygulamalarında geleneksel kaynak yöntemlerine kıyasla birçok avantaj sağladığı için
yaygın şekilde kullanılmaktadır.
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Sürtünme kaynak tekniği ticari olarak yaygınlaşmış, nispeten yeni olan birleştirme yöntemlerinden birisidir.
Basit olarak ifade etmek gerekirse bu yöntemde, birleştirilecek olan parçaların birbirine temas ettikleri
yüzeyin sürtünmesi sonucu açığa çıkan ısı etkisiyle parçaların kaynaklı birleştirilmesi gerçekleştirilir.
Sürtünme kaynak tekniği, ergitme olayının olmadığı katı hal kaynak tekniklerinden biridir. Bu kaynak
tekniğinde malzemeler ergime sıcaklığına ulaşmadan birleştirildikleri için ergitme kaynağında karşılaşılan bir
çok olumsuzluk en aza indirilebilmektedir.
Günümüz imalat sanayinde metal malzeme olarak çok çeşitli alaşımlar (demir alaşımları, nikel alaşımları,
bakır alaşımları, alüminyum alaşımları vb.) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu alaşımlar içerisinde süper
alaşımlar olarak adlandırılan grup özellikle uçak endüstrisinde yüksek sıcaklık uygulamalarında tercih
edilmektedir. Süper alaşımlar, 540 oC’ de kullanılan malzemenin ergime noktasının % 80’ine kadar
sıcaklıklarda çalışma şartlarına çok uygun malzemelerdir. Böyle sıcaklıklarda doğal olarak malzeme belli
deformasyona uğrar. Fakat süper alaşımlar böylesi zor şartlarda bile çok iyi sürünme ve korozyon direnci
sağlarlar [7]. Genellikle süper alaşımlar, kimyasal bileşimine göre üç sınıfa ayrılır: nikel esaslı süper
alaşımlar, kobalt esaslı süper alaşımlar ve nikel-demir esaslı süper alaşımlar. Bu malzemeler, östenitik γ
matrisi ve dengeleyici karbürler ile uyumlu Ni 3 (Al,Ti) bileşimine sahip düzenli γ' çökeltisinin oluşumu ve γ'
fazının aşırı doymasıyla sertleştirilir. Bu malzemelerdeki sertleşme, çökeltiler ve karbürlerle matris
dislokasyonlarının etkileşiminden dolayıdır. γ ve γ' fazlarının oranının değişimiyle bu malzemelerin
özellikleri doğrudan etkilenmektedir [8].
Süper alaşımlar arasında nikel esaslı süper alaşımlar, yüksek sıcaklık uygulamaları için yaygın şekilde
kullanılmaktadır. Yüzey merkezli kübik kristalografik yapı nedeniyle nikel, yüksek sıcaklıklardan düşük
sıcaklıklara kadar çok geniş bir sıcaklık aralığında yüksek süneklik ve tokluğa sahiptir. Bu nedenle, bütün
ticari sıcak işleme ve soğuk şekillendirme operasyonlarına kolaylıkla cevap verir. Nikel, dökülebilir,
kaynaklanabilir, soğuk ve sıcak lehim işlemleri yapılabilir. Ayrıca nikel, sertleştirilebilir. Öyle ki, mekanik
işlemlerle oda sıcaklığında mekanik özellikleri değiştirilebilir. Nikelin bir diğer önemli özelliği çok sayıda
metal ile kolaylıkla alaşım oluşturma yeteneğidir. Sonuç olarak, askeri havacılık uygulamalarında ve sivil
uygulamalarda önemli pek çok malzemenin temel bileşeni olarak hizmet vermektedir [9]. Nikel esaslı süper
alaşım parçalara, uygun maliyetli seri üretim ihtiyacı ile birlikte, özellikle otomotiv ve uçak endüstrisinde
yüksek değerli değişken çalışma sıcaklıkları için sürekli bir talep vardır [10].
Uçak ve otomobil motorları için turboşarj rotorlarının dökümleri özellikle nikel bazlı süper alaşımlardan
yapılır. Inconel olarak anılan bu alaşımlar, karbür oluşturan ve matrisi güçlendiren ve yüksek sıcaklıklarda
boyutsal stabiliteyi arttıran diğer elementlerle alaşım haline getirilir. Örneğin, alaşım elementleri ağırlıklı
olarak Cr, Mo, W, Ta ve Ti olan Inconel 713LC alaşımı sık kullanılan bir alaşımdır. Nikel esaslı süper
alaşımlar genellikle bir nikel katı çökeltisi γ fazı matrisi ve karbür çökeltileri ile oluşturulur. Isıl işlemden
sonra, γ fazı Ni 3 (Al,Ti) bileşenleri tarafından oluşturulan intermetalik γ' fazına dönüştürülür [11].
Inconel 713C gibi nikel esaslı süper alaşımlar turboşarj parçaları olarak sanayide yaygın olarak
kullanılmaktadır. Özellikle otomotiv ve havacılık uygulamaları, yüksek sıcaklıklarda mükemmel malzeme
özellikleri gerektirdiğinden süper alaşım malzemelerine artan bir ihtiyaç duymaktadır [12]. Nikel bazlı süper
alaşım Inconel 713C ve düşük karbonlu Inconel 713LC, uçak gaz türbini pazarında da sık kullanılan
alaşımlardır. Inconel 713 süper alaşımının kimyasal bileşimi nispeten basittir, üretim maliyetleri nispeten
düşüktür ve döküm bileşenleri döküm halinde kullanılabilir [13].
Nikel esaslı süper alaşımların içeriğinde meydana gelen oluşumlar şöyle sıralanabilir;
1. Nikel matris, Yüzey merkezli kübik yapı,
2. γ' çökeltileri, Ni 3 M, kübik yapı, M:Al, Ti
3. γ'' çökeltileri, Ni 3 M, hacim merkezli kübik yapı, M: Nb, Ta
4. Karbürler
MC karbürler (birincil karbürler), M: Ti, Nb, Ta
Kompleks karbürler (ikincil karbürler), M 7 C 3 , M 6 C, M 23 C 6 , M: Mo, Cr, W, Co, Fe, Ni
5. δ-fazı, Ni 3 Nb, sıralı ortorombik, γ'' fazından dönüşmüş

2. MALZEMELER VE METOT
2.1. Kullanılan Malzemeler
Bu çalışmada kullanılan malzemeler, Inconel 713C nikel esaslı alaşım ve AISI 4140 çeliktir. Inconel 713C ve
AISI 4140 Şekil 1’de görüldüğü gibi hazırlanmıştır. Kullanılan malzemelerin kimyasal özellikleri ve mekanik
özellikleri sırasıyla Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.
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Şekil 1. Kaynak edilecek parçaların boyutları.

Tablo 1. Malzemelerin kimyasal içerikleri (%Wt).

0.027

Mg
0.024

Zr
0.112

Co
0.114

Si
0.168

Fe
0.79

Ti

Al

0.038

Cu

0.042

Nb

Ni

0.835

0.168

Mo

2.51

Mo

0.258

0.381
C

Si

5.00

IN713C
(Nikel alaşımı)

Al

0.12

12.67

Cr

C

0.876

AISI 4140
(Çelik)

Mn

6.06

Cr
1.039

Standart

Tablo 2. Malzemelerin mekanik özellikleri.

IN713C

Çekme mukavemeti
(MPa)
830

Sertlik değeri
(HV0.5)
385

AISI 4140

679

213

Malzeme

2.2. Deney Prosedürü
Sürtünme kaynak işlemlerinin gerçekleştirilmesi; çalışmada kullanılan Inconel713C ve AISI 4140 çelik
parçalar sürekli tahrikli sürtünme kaynak makinası kullanılarak birbirine kaynak edilmiştir. Sürtünme kaynak
işleminde, kaynaklı bağlantının dayanımına etki eden proses parametreleri olarak sürtünme basıncı, sürtünme
süresi, yığma basıncı ve yığma süresi olmak üzere 4 faktör belirlenmiştir. Sürtünme kaynak makinası
aynasının devir sayısı 2400 devir/dakika olarak sabittir. Sürtünme kaynak parametreleri Tablo 3’de
gösterilmiştir.
Tablo 3. Sürtünme kaynak parametreleri.

Numune
No
01
02
03
04
02
05
06
02
07
08
02
09

Sürtünme
Süresi
(saniye)

Yığma
Basıncı
(kg/cm2)

Yığma
Süresi
(saniye)

15

50

3

25

10
15
20

50

3

25

15

40
50
60

3

25

15

50

2
3
4

Sürtünme
Basıncı
(kg/cm2)
20
25
30
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Çekme testi için numunelerin hazırlanması; Kaynaklı bağlantının mekanik özelliklerini belirlemek
amacıyla kaynaklı numunelere çekme testleri uygulanmıştır. Çekme testleri TS EN ISO 4136:2012
standardında belirtilen şartlarda gerçekleştirilmiştir. Çekme testleri için numuneler, bu standarda uygun
olarak hazırlanmıştır.
Sertlik testi için numunelerin hazırlanması; Kaynak kesitinde, bölgeler arasındaki sertlik değişimini
incelemek için numuneler üzerinde mikro sertlik testleri yapılmıştır. Sertlik testlerinde kullanılan numuneler,
kaynaklanmış parçalardan Tel Erozyon Makinesi ile kesilmiştir. Bütün numuneler, kesit üzerinden
bakıldığında 12 mm çelik tarafında, 14 mm Inconel tarafında kalacak şekilde kesilmiştir. Kesilmiş olan
numuneler soğuk epoksi kalıplama yöntemiyle kalıplanmıştır. Numuneler üzerine 500 gr yük uygulanarak
sertlik noktaları elde edilmiştir. Sertlik noktaları kesit üzerinde dikey ortalanarak yatayda Inconel tarafından
başlanarak çelik tarafına doğru gidilerek yapılmıştır. Esas metal tarafında 1 mm aralıkla alınan noktalar
yaklaşık IEB’ ye gelindiğinde 500 µm aralıklarla devam edilmiştir. Çelik tarafında IEB geçildikten sonra
tekrar 1 mm aralıklarla devam edilmiştir.
Metalografik inceleme için numunelerin hazırlanması; Sürtünme kaynağı ile birleştirilen numunelerde,
kaynak bölgelerindeki makro ve mikro düzeydeki değişimi ve aynı zamanda da kaynak parametrelerinin
mikro yapıdaki etkilerini gözlemlemek amacıyla metalurjik incelemeler gerçekleştirilmiştir. Bu metalurjik
incelemeler için gerekli olan farklı dağlama ayraçları hazırlanmıştır. Kaynaklı birleştirmelerin mikroyapı
özelliklerini incelemek amacıyla optik mikroskop kullanılmıştır. Metalografik incelemeler için numuneler
sırasıyla 400, 800, 1200 ve 2500 mesh’lik SiC zımpara kağıtlarıyla zımparalanmıştır. Ardından, sırasıyla
3 µm ve 1 µm elmas süspansiyon kullanılarak parlatma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Metalografi
incelemelerinde mikroyapı görüntülerini elde edebilmek için son parlatma işleminden sonra AISI 4140 çelik
tarafı için Nital4 ayıracı (%4 HNO 3 + %96 Etil Alkol), Inconel 713C nikel alaşım tarafı için Marbel ayıracı
(4 gr CuSO 4 , 20 ml HCl, 20 ml H 2 O) kullanılmıştır.

3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA
3.1. Çekme Deney Sonuçları
Çalışma kapsamında yapılan çekme deney numuneleri değerlendirildiğinde kaynaklı birleştirilmiş
numunelerin bazıları kaynak bölgesinden bazıları da ana metalden kopmuşlardır. Ana metalden kopmalar
çelik tarafından gerçekleşmiştir. Bazı kaynaklı numunelerde kopma kaynaklı bağlantının tam deforme olmuş
bölgesinden gerçekleşmiştir.
Tablo 4. Sürtünme kaynak parametrelerinin kaynak bağlantısına etkisi.

Numune
No
01
02
03
04
02
05
06
02
07
08
02
09

Sürtünme
Süresi
(saniye)

Yığma
Basıncı
(kg/cm2)

Yığma
Süresi
(saniye)

15

50

3

25

10
15
20

50

3

25

15

40
50
60

3

25

15

50

2
3
4

Sürtünme
Basıncı
(kg/cm2)
20
25
30

Kaynak
Dayanımı
(N/mm2)
718
677
672
654
677
499
655
677
702
672
677
684

Kopma
Yeri
Çelik
Çelik
Çelik
Çelik
Çelik
Kaynak
Çelik
Çelik
Çelik
Çelik
Çelik
Çelik

Sürtünme basıncının dayanıma etkisi: Tablo 4 incelendiğinde en yüksek dayanımın 718 N/mm2 olarak
20 kg/cm2 sürtünme basıncında elde edildiği görülmektedir. Sürtünme basıncı, sırasıyla 25 ve 30 kg/cm2
değerine yükseltildiğinde sırasıyla 677 ve 672 N/mm2 değerleri elde edildiği görülmektedir. Sürtünme basıncı
değerinin çok büyük değişim göstermemekle birlikte az da olsa dayanımı düşürdüğü tespit edilmiştir.
Kaynaklı numunelerin hepsi çekme testlerinde çelik tarafından kopmuştur. Dolayısıyla bütün kaynaklarda
kaynak bölgesinin dayanımı, esas metal çelik malzemenin dayanımından daha yüksek olarak elde edilmiştir.
Sürtünme süresinin dayanıma etkisi: Tablo 4 incelendiğinde, sürtünme süresi 10, 15 ve 20 saniye
değerlerinde sırasıyla 654, 677 ve 499 N/mm2 dayanım değerleri elde edildiği görülmektedir. En yüksek
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dayanım 677 N/mm2 olarak 15 saniye sürtünme süresinde elde edilmiştir. Sürtünme süresinin 10 saniyeden
15 saniyeye çıkmasıyla, çok büyük değişim göstermemekle birlikte az da olsa kaynak dayanımının yükseldiği
tespit edilmiştir. Sürtünme süresi 20 saniyeye yükseldiğinde dayanımın ani bir düşme gösterdiği tespit
edilmiştir. 10 ve 15 saniye sürtünme süreli kaynaklı numuneler çekme testlerinde çelik tarafından kopmuştur.
Sürtünme süresi 20 saniye olan numuneler kaynak bölgesinden kopmuştur. Sürtünme süresinin artması
neticesinde sıcaklığın yükselmesi, Inconel tarafında metal karbürlerin oluşmasını teşvik etmektedir. Sürtünme
süresinin artması, karbür oluşumu için uygun ortam sağlamaktadır. Malzemelerin daha uzun süre yüksek
sıcaklıklara maruz kalması sonucunda oluşan kırılgan karbür fazları ve γ''›δ dönüşümü neticesinde oluşan
fazların, kaynaklı bağlantının dayanım değerlerinin düşmesine neden olduğu söylenebilir.
Yığma basıncının dayanıma etkisi: Tablo 4 incelendiğinde, yığma basıncı 40, 50 ve 60 kg/cm2 değerlerinde
sırasıyla 655, 677 ve 702 N/mm2 dayanım değerleri elde edildiği görülmektedir. En yüksek dayanım
702 N/mm2 olarak 60 kg/cm2 yığma basıncında elde edilmiştir. Büyük değişimler göstermemekle birlikte
yığma basıncının artmasıyla dayanımın yükseldiği tespit edilmiştir. Kaynaklı numunelerin hepsi çekme
testlerinde çelik tarafından kopmuştur. Dolayısıyla bütün kaynaklarda kaynak bölgesinin dayanımı, esas
metal çelik malzemenin dayanımından daha yüksek olarak elde edilmiştir.
Yığma süresinin dayanıma etkisi: Tablo incelendiğinde, yığma süresi 2, 3 ve 4 saniye değerlerinde sırasıyla
672, 677 ve 684 N/mm2 dayanım değerleri elde edildiği görülmektedir. En yüksek dayanım 684 N/mm2
olarak 4 saniye yığma süresinde elde edilmiştir. Kaynak dayanımı üzerinde yığma süresinin etkisi yok
denecek kadar az değişimler görülmekle birlikte, yığma süresinin artmasıyla dayanımın yükseldiği tespit
edilmiştir. Kaynaklı numunelerin hepsi çekme testlerinde çelik tarafından kopmuştur. Dolayısıyla bütün
kaynaklarda kaynak bölgesinin dayanımı, esas metal çelik malzemenin dayanımından daha yüksek olarak
elde edilmiştir.

3.2. Sertlik Deney Sonuçları
Yapılan sertlik testleri sonucunda kullanılan malzemelerin, esas metal sertlik ortalamaları Tablo 2’de
gösterilmiştir. Bu tablodaki sertlik ortalama değerleri, vickers sertlik cihazıyla her bir malzeme için 1 mm
aralıklarla alınan 19 adet ölçüm değerinin aritmetik ortalamalarıdır.
Mikro sertlik testleri yapılan bütün numunelerde birleşme gerçekleşmiştir. Sürtünme kaynak işlemlerinden
sonra numunelerin birleşme arayüzeylerinin incelenen mikroyapısında ortak özellik olarak; deforme olmamış
bölgeler (ana malzemeler), ısıdan etkilenen bölgeler ve birleşme arayüzeyleri oluşmuştur. Meydana gelen bu
bölgeler, tamamen deforme olmuş bölge (TDOB), kısmen deforme olmuş bölge (KDOB) ve deforme
olmamış bölge (DOB) şeklinde adlandırılmıştır. Mikrosertlik deneyi sonuçlarında ısıdan etkilenmiş bölgeler
ve ana metal sertlik değerleri arasında farklılıklar gözlenmiştir.
Sertlik grafikleri incelendiğinde genel olarak tüm kaynaklı parçalarda kısmen deforme olmuş bölgede ve tam
deforme olmuş bölgede sertlik değerlerinde bir artış meydana gelmiştir. Bütün numunelerin deforme olmamış
bölgelerindeki sertlik değerleri incelendiğinde ana malzemenin sertliğine göre biraz yükselme olduğu
görüldü.
Kaynaklı bağlantıların sertlik dağılımları incelendiğinde, bütün numunelerde sertliğin arakesitte (TDOB’ de)
inişli çıkışlı olmakla birlikte en yüksek değerlere ulaştığı görülmektedir. Bu bölgede 600-700 HV0.5 sertlik
değerleri elde edilmiştir. Birleşme bölgesinden IN713C ve AISI 4140 tarafına doğru gidildikçe sertliğin
düştüğü, deforme olmayan bölgede sertlik değerlerinin, malzemelerin ana metal sertliklerinin biraz üzerinde
olduğu görülmektedir.
Sertlik dağılımları incelendiğinde sürtünme basıncının artması, kısmen deforme olmuş çelik tarafında
sertliğin artmasına sebep olmuştur. Plastik deformasyon oranının artmasına bağlı olarak kısmen dönüşmüş
olan bu bölgede sertliğin hissedilebilir yükselmesine neden olduğu düşünülmektedir. Sürtünme süresinin
artmasının, çelik tarafındaki kısmen dönüşmüş olan bölgede martenzit oluşumu, Inconel tarafında ise metal
karbürlerin oluşması nedeniyle sertlik artışına neden olduğu düşünülmektedir. Yığma basıncı ve yığma
süresinin sertlikler üzerinde belirgin etkileri tespit edilememiştir.

3.3. Metalurjik İnceleme Sonuçları
Sürtünme kaynak işleminden sonra numunelerin makro incelemelerinde tüm kaynaklı numunelerde boyca
kısalmaların olduğu ve bu boyca kısalmaların uygulanan parametrelere bağlı olarak değişim gösterdiği
görülmüştür. Gerçekleştirilen kaynak denemelerinde malzeme çiftleri arasında deformasyonun her zaman
AISI 4140 tarafında olduğu görüldü. Flanş oluşumları her zaman çelik tarafında meydana gelmiştir. Inconel
713C tarafında birkaç numune dışında deformasyon görülmemiştir.
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Kaynaklı bağlantıların mikroyapı özelliklerini incelemek amacıyla optik mikroskop kullanılmıştır.
Metalografi incelemelerinde mikroyapı görüntülerini elde edebilmek için farklı dağlama ayraçları
hazırlanmıştır. Son parlatma işleminden sonra AISI 4140 çelik tarafı için Nital 4 ayıracı, Inconel 713C nikel
alaşım tarafı için Marbel ayıracı kullanılmıştır. Şekil 2’ de AISI 4140 esas metal mikro yapı görüntüsü,
Şekil 3’ de ise Inconel 713C nikel esaslı süper alaşımın makro ve mikro yapı görüntüleri gösterilmiştir.

Şekil 2. AISI 4140 Esas metal mikro yapısı, üst resim (500x), alt resim (1000x).

Şekil 2’ deki mikroyapı görüntülerinden de görüleceği üzere AISI 4140 çelik iç yapısının ferritik (beyaz
bölgeler) ve perlitik (siyah bölgeler) yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Şekil 3. Inconel 713C esas metal mikro yapısı, üst resim (50x), alt resim (100x).

Şekil 3’ deki mikroyapı görüntülerinden de görüleceği üzere Inconel 713C iç yapısının dendritik yapıya sahip
olduğu görülmektedir. Inconel 713C alaşımının dendritik mikroyapısı, katı γ fazı (Mo, Cr, Co, Fe’li nikel
östenit taneleri) yanısıra γ'-Ni3(Al,Ti) fazından oluşur. Bundan başka, mikroyapıda Mo, W ve Cr gibi
elementler ile oluşturulan M 6 C, M 7 C 3 , M 23 C 6 tipi karbürler ve ayrıca Ti ve Zr gibi elementler tarafından
oluşturulan MC tipi karbürler de mevcuttur. Karbür oluşumları genellikle tane sınırlarında meydana
gelmektedir. Bu karbürler optik mikroskop görüntülerinde görüntülenebilmektedir. Fakat oluşan karbürlerin
neler oldukları EDX analiziyle kimyasal içerikleri tespit edildikten sonra belirlenebilir. Şekil 4’ de Inconel
713C mikroyapısında meydana gelen karbür oluşumları sarı çember içlerinde görülmektedir.
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Şekil 4. Inconel 713C mikroyapısında karbür oluşumları

Tutarlı γ' fazı dağılımı ile güçlendirilmiş Ni-Cr-Al esaslı süper alaşımlar, tipik çökelme sertleştirmeli süper
alaşımlar arasındadır. Bununla beraber, çökelme sertleştirmeli süper alaşımlar yüksek sıcaklıklara maruz
kaldığı zaman, kaba taneli yapıları ve γ' çökeltileri kısmen küresel şekil alır. Yüksek sıcaklık, krom gibi
matrisin önemli elemanlarını tüketerek Inconel 713 tip alaşımların içinde M 6 C, M 7 C 3 , M 23 C 6 gibi zararlı
ikincil karbürlerin gelişimine neden olur. Bu yüzden, bu alaşımların dayanım özellikleri ve korozyon direnci
kötüleşir. Son olarak, karbürler, tane sınırlarında sürekli bir tabaka olarak geliştiği zaman, tane sınırları
zayıflar ve alaşımın özelliklerinde önemli zayıflama meydana gelir [14]. Şekil 5’de tane sınırında sürekli bir
tabaka halinde karbür oluşumu görülmektedir.

Şekil 5. Sürekli tabaka halinde karbür oluşumu

4. SONUÇLAR
Çalışmada, AISI 4140 çelik ve Inconel 713C nikel esaslı süper alaşımı malzeme çifti sürtünme kaynak
yöntemiyle birleştirilmiştir. Deney numunelerinin mekanik testleri yapılmış ve metalurjik incelemeler
gerçekleştirilmiştir. Mekanik testler ve metalurjik incelemeler sonucu aşağıdaki genel sonuçlar tespit
edilmiştir.
•

AISI 4140 çelik ve Inconel 713C nikel bazlı süper alaşımı, çekme deneyleri değerlendirmelerine
dayanarak sürtünme kaynak yöntemiyle başarılı bir şekilde birleştirilmiştir.

•

Inconel 713C-AISI 4140 çiftinin sürtünme kaynak denemelerinde en yüksek dayanım 718 N/mm2
elde edilmiştir.

•

Yapılan bütün kaynak denemelerinde deformasyona uğrayan bölgenin AISI 4140 çelik malzeme
tarafında olduğu tespit edilmiştir.

•

Bu çalışmada yapılan sürtünme kaynaklarında, belirlenen parametreler ile birlikte ele alındığında
yığma süresinin, kaynakların dayanımında yok denecek kadar az etkisi olduğu tespit edilmiştir.
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•

Sürtünme süresinin artmasıyla kaynaklı birleştirmenin dayanımının düştüğü tespit edilmiştir.
Malzemelerin daha uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalması sonucunda oluşan kırılgan karbür
fazlarının dayanım değerlerinin düşmesine neden olduğu düşünülmektedir.

•

Bütün numunelerde tam deforme olmuş bölgede sertlik değerlerinde belirgin artış olduğu
görülmüştür. Bu durum, çelik tarafında martenzit oluşumu, Inconel 713C tarafında ise karbür
oluşumları ile açıklanabilir.
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Abstract
In this study, pedestrian accident warning system which is defined as part of ADAS (Advanced
Driver Assistance System, ADAS) has been developed. Camera sensor system is used for detection.
The pedestrian image was obtained using the Hough Transform (ROI) transformation method.
Pedestrian detection and warning systems usually are used for detection the pedestrian on the
pedestrian crossing and if there is a possibility of accident on the pedestrian crossing, the system
immediately warns the driver. In this study, unlike existing systems, pedestrian crossing do not made
detection. Therefore, the system is developed for detection the all pedestrian traffic in the vehicle
direction and all pedestrian are detected and all of them are displayed. The test was carried out at a
maximum speed of 35 Km / h and successful results were obtained.
Keywords: Automotive, Pedestrian, Safety, Assistant system, ADAS.

1. GİRİŞ

Günümüzde, araç trafiğinin yoğun olduğu ve kalabalık şehirlerde trafik kazaları gün geçtikçe artmaktadır.
Bu kazaların önemli sebepleri ise;
a. Yaya hatalarından,
b. Sürücü hatalarından,
c. Araç imalat hatalarından,
d. Yol hatalarından kaynaklanan kazalardır.
2015 TÜİK verilerine göre Türkiye'de kazaların % 0.54'ü yoldan, % 0.58'i araçtan, %0,45'i yolcudan,
%89,76'sı sürücüden ve %8,67'si ise yayalardan kaynaklanan kazalardır [1].Bu verilere göre ayrıntılı
inceleme yapıldığında, kazaların % 98.88’inin insan kaynaklı kaza olduğuna ulaşırız. Kazalardaki insan
faktörünü indirgeyerek, oluşan kaza oranlarını azaltmak için sürücülere destek ve yardım sağlayan pek çok
teknik donanım araçlara eklenmektedir. Bu sürücü destek ve yardım sistemlerinin sınırları ise henüz
günümüzde belirlenmemiştir. Genel olarak kullanılan sürücü destek ve yardım sistemleri resim 1'de
görünmektedir.

*
Corresponding author. Tel: +90-312-482 37 11.
E-mail address: emrecansev@yahoo.com (M.E. Cansev).
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Şekil 1. Otomotiv elektronik destekleyici ve yardımcı sistemler [2].
Şekil.1'de görüldüğü gibi otomotivde, elliden fazla destekleyici ve yardımcı sistem kullanılmaktadır. Bu
sistemler öncelikle sürücüye güvenli sürüş, yolcuya ise konfor, destek ve yardım sağlar. Örneğin elektronik
süspansiyon sistemi, frenleme anında veya engebeli yollarda aracın tekerinin yola daha iyi oturmasını sağlar.
Aynı zamanda, sürücü ve yolculara karşı oluşan titreşimi azaltarak konforlu sürüş zevki verir [3]. Aynı
şekilde lastik basınç sensörü de lastik havasının değişmesinden kaynaklanan araç kazalarını engellemek için
sürücüye lastiklerin basınçları ile ilgili bilgi verir. Bu sistemlerden daha gelişmiş olan yaya algılama, şerit
algılama gibi sistemler ise araç dinamiklerinden kaynaklanmayan hataları azaltmaya yönelik sistemlerdir [3].
Yayalardan kaynaklı kaza oranlarını azaltmak için pek çok farklı sistem geliştirilmektedir. Bu sistemler genel
olarak pasif ve aktif sistemler olarak ikiye ayrılır. Pasif sistemler, tehdidin algılanması ile beraber sürücüyü
görsel veya sesli bir şekilde uyararak, sürücünün sisteme erken müdahale etmesini sağlar. Aktif sistemler ise
tehdidi algıladıktan sonra aracın pozisyonuna göre güvenlik sistemlerinin çalışmasını sağlayarak çarpışma
olasılığını en aza indirgeyen sistemlerdir. Pasif sistemler algılama, takip ve uyarı sistemleri olmak üzere üç
ana bölümden oluşur [4-8]. Aktif sistemler ise pasif sistemlere ek olarak fren sistemini de kullanır.

2. YAYA KAZA UYARI SİSTEMİ

Şekil-2'de yaya kaza uyarı sistemi, yayaları algılamak için genellikle kamera ve sensor sistemini kullanılır.
Algılanan nesne takip edilerek, yaya olduğu kontrol edilir ve eğer tespit edilen nesne yaya ise ve kaza
olasılığı varsa sistem sürücüyü uyarır..

Şekil 2. Kamera sensor sistemi.

1245

Pedestrian Accident Warning System,

M.E.Cansev, R. Yildirim

Sistem öncelikli olarak aracın istikametindeki ve yakınındaki yayaları algılar. Algılanmış ve kontrol edilmiş
yayayı takip eder ve her bilgiyi kontrol merkezine göndererek, kaza ihtimali doğmadan önce sürücüyü uyarır
[3]. Sensor sistemi, bird eye metodunu kullanarak görüntünün ters perspektifini elde eder [10], görüntüyü
daha iyi bir şekilde analiz etmek için elde ettiği her görüntüyü yumuşatır. Bu yumuşatma işlemi için Median ,
Gaussian, 2D yüksek geçiren, dilation ve erosion filtrelerinden birini kullanır [9-11]. Sensor sistemi
yumuşatmış olduğu görüntünün ilgili kısmını sınırlandırır. İlgili alan sınırlaması (ROI), Hough Transform
yöntemi kullanılarak ufuk noktasını tespit eder, farklı görseller arasındaki farklılıkları incelemek için
perspektif analizini çıkarır ve görüntü düzlemi, gerçek düzlem ve kamera düzlemi farklı olduğu için elde
ettiği görüntülerden örneklem oluşturur [3,10]. Bu şekilde ROI bloğu ilgili alanları analiz etmiş olur. ROI
görüntünün başlangıç koordinatlarının (x, y), genişliğinin (w) ve yüksekliğinin (h) olduğu bir algoritma
oluşturulur. Şekil 3'de ROI sistem görüntüsü verilmiştir.

Şekil 3. Sistem ROI [3].
Kamera sensör sistemi son olarak segmentation yöntemini kullanır. Segmentation yöntemi ise edge, color ve
MSER Based segmentasyon olarak üç farklı yöntemle elde edilir [9-10]. Örneğin, Color Based Segmentasyon
görüntüyü griye dönüştürür ve burada görüntü 24 bit, 3 kanal iken, gri görüntüde 8 bit ve 1 kanala
dönüştürülür [9,11].
Gray scale değeri GSV;
GSV= (0.2989 R) + (0.5870 G) + (0.1140 B)

(1)

Eşitlik 1'de R kırmızı, G yeşil ve B mavidir.
Kamera sensor sistemi yukarıdaki adımları kullanarak görüntü algılaması yapar. Algılama için edge, color ve
hybrid (edge ve color) metotlar kullanılır. Genellikle edge based metod normal yollarda ve normal hava
şartlarında daha kullanışlı iken, belirsiz bölgelerde ve köy yollarında color based metod daha çok kullanışlıdır
[10]. Bu yöntem ise geceleri, yağmurlu havalarda ve diğer komplex durumlarda iyi bir sonuç vermemektedir
[10].
Sistem yanlış algılamaları azaltmak ve uyarı sistemine doğru bilgi göndermek için algıladığı nesneyi
Extended Kalman veya Particle Filtre ile takip eder [10,13]. Bu yöntemlerle görüntü doğrusallaştırılır. Takip
sisteminin genel durum uzay modeli şekil 4'de verilmiştir.
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Şekil 4. Görüntü takibinin genel durum uzay modeli [14].
Şekil 4'deki değişkenler; fonksiyonlar f ve h. u işlem girişi, w durum gürültü vektörü, v ölçülen gürültü
vektörü, k süreksiz zaman, x durumun matematiksel modeli ve z gecikme fonksiyonunu temsil eder. Şekil. 5
de ise lineer durum uzay modeli görülmektedir.

Şekil 5. Lineer durum uzay modeli [14].
F, B ve H durum matrisidir. Olası gecikme fonksiyonun yaklaşım problemi, ölçülen gürültüde beklenen
sonraki gelecek durumdur. Gelecek durum Recursive Bayesian yaklaşımı ve Kalman Filtre metotları ile
yapılır. Durum yaklaşım problemi lineer fonksiyonlardan ve gürültüden dolayı bazı kısıtlamalara sahiptir.
Şekil 6 'da ise Kalman filtresi verilmiştir.

Şekil 6. Kalman filtresi [14].

X ve P Kovariance matris. Kalman filtrede bir sonraki durumu tahmin ve bir önceki durumun güncellenmesi
olmak üzere iki Bayesian yaklaşımı kullanılır. Bunlar;

=
x k k −1 Fk x k −1 k −1 + Bk u k

(2)
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Pk k −1 Fk Pk −1 k −1Fk T + Q k
=

(3)

Durum güncellenmesi ve ölçülmesi;

(

K k Pk k −1H k T H k Pk k −1H k T + R k
=

(

x k k =x k k −1 + K k z k − H k x k k −1

Pk k=

)

−1

(4)

)

(5)

(6)

( I − K k H k ) Pk k −1

K Kalman kazanç matrisi. Elde edilen yaya bilgileri ECU’da, aracın hız ve doğrultu bilgileriyle
karşılaştırılarak, çarpışma olasılığı ölçülür. Bu durumu Fuzzy kontroller, PID kontroller gibi kontroller ile
gerçekleştirir. Sistem gerçekleştirmiş olduğu karşılaştırmayı herhangi bir çarpışma durumunda sürücüye sesli
ve görsel olarak uyarır.

3. DENEYSEL ÇALIŞMA
Yaya algılama ve uyarı sistemleri genellikle yaya geçidinde karşıdan karşıya geçen yayaları algılar ve eğer
kaza ihtimali varsa sürücüye uyarı verir. Bu sistemler düşük hızda daha doğru sonuçlar verdiği için, araçların
trafik kurallarına göre yaya geçidine yaklaşırken hızlarını düşürmesi gerektiğinden dolayı, algılama ve uyarı
sistemleri yaya geçitlerinin olduğu yerlerdeki yaya kaza durumları için uygulanmaktadır. Genellikle
maksimum 20-40 km/h hızlara kadar algılama yapılabilmektedir. Yapmış olduğumuz modelleme
çalışmasında ise yaya geçidi algılaması yapılmamıştır. Dolayısıyla sadece yaya geçidindeki yayaların
algılanması değil aracın doğrultusundaki tüm yayaların algılaması yapılarak, ekranda gösterilmiştir. Bu bize
yoğun trafikte karşıdan karşıya geçmek isteyen yayalarında algılanmasını sağlayacağından, genel yaya
algılama ve uyarı sistemlerine nazaran daha etkin bir sistemdir. Model de maksimum 35km/h hızla testler
yapılmıştır. Resim 8’de görüldüğü gibi model de öncelikle kameradan elde edilen görüntü smoothing
yöntemi ile yumuşatılır sonrada görselin ROI alanı elde edilir..

Resim 8. ROI uygulaması.
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ROI alanında hareketli aracın doğrultusuna göre hareket eden tüm yayaların tespitinde ve takibinde
kullanılmıştır. Her yaya'ya bir ID numarası verilerek, yayaların takibi kolaylaştırılmıştır. Aynı zamanda her
yayayı gösteren bir kutucuk oluşturulmuştur. Her görüntüden algılanan hareketli veya hareketsiz nesnenin
yaya olup olmadığı tekrar kontrol edilerek, hatalı algılamalar silinmiştir. Hatanın en aza indirgenmesi için
algılanmak istenen yayaların boyları analiz edilmiştir. Hungarian Algoritması kullanılarak bu model de (165180 cm) referans nokta hesaplanmıştır.
Modellemenin sonucu olarak aracın doğrultusundaki tüm yayaların %70’i belirlenmiş olup, belirlenen tüm
yayalar görüntü panelinde şekil-9'daki gibi görülmektedir.

Şekil 9. Yaya algılama.
Model de, kameranın açısına göre ard arda yürüyen veya birbirine çok yakın mesafede yürüyen yayaların
algılanmasında hatalar oluşmuştur. Bu hatalar iki veya daha fazla kamera sistemi kullanılarak görüntünün
açısının kontrol edilmesi ile düzeltilebilir. Ayrıca model de farklı filtreler kullanılarak sonuçların daha
verimli olması sağlanabilir.

4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Yaya kaza uyarı sistemleri, gerçek zamanlı çalışması gereken ve hata payına sahip olmayan sistemlerdir. Bu
çalışmada, araç doğrultusundaki tüm yayaların algılanması için deneysel bir çalışma yapılmıştır. Yaya kaza
uyarı sisteminde ortalama olarak 165-180 cm boylarındaki yayaların algılaması yapılmış olup, aracın hızı
maksimum hızı 35 Km/s olarak testler yapılmıştır. Bu çalışmada % 70 doğrulukta sonuç elde edilmiştir.
Deneysel çalışmada, yayalar için ortalama boy oranlarından, küçük veya büyük olan yayalardan kaynaklı,
hatalar oluşmaktadır. Ayrıca kedi, köpek yada yaban hayvanlarının algılanması durumunda daha iyi sonuç
vereceğini düşünüyoruz.
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Abstract
An accelerometer measures acceleration by sensing motion of the intended body. Micro-machined
capacitive accelerometers, which are regarded as an example of successful MEMS(Micro ElectroMechanical Systems) applications and widely produced in recent years, convert sensed motion into
electrical signals using capacitive sensing techniques. During the operation of a capacitive
accelerometer, a capacitance change occurs due to the displacement of the proof mass. Moreover, the
capacitance change is proportional to the displacement that is why it holds the information about the
acceleration of the proof mass. In order to extract the acceleration information which is sensed by the
sensor and modulated by a high-frequency actuation voltage, demodulation circuitry is required. This
paper proposes a demodulator circuit design for MEMS capacitive accelerometers. The demodulator
electronics is formed using current conveyors such as second generation current conveyors (CCIIs) along
with passive circuit elements like resistors and capacitors. A regular analog demodulator generally
employs operational amplifiers (OPAMP) as active elements. Alternatively, in this paper, current
conveyors are utilized to replace OPAMPs to create the needed demodulator circuit. The whole
demodulator circuit is designed, analyzed and simulated in SPICE environment. In order to make sure
the designed demodulator would be able to operate accurately in real-life, Analog Device’s AD844s are
used as CCIIs. It is observed from the SPICE analysis that the designed demodulation scheme is
experimentally realizable and works correctly.
Keywords: MEMS, Accelerometers, Demodulation, Current Conveyors

1. INTRODUCTION
Accelerometers are sensing elements which are used to sense and measure acceleration. MEMS (Micro
Electro-Mechanical Systems) based accelerometers offer low power consumption, small-size and low cost
production [1]. Moreover, micromachining technology advancements enable to fabricate acceleration sensors
along with electronic interface and signal processing units on the same chip [2-3].
A conventional MEMS accelerometer can be simply modeled as a second order spring-mass-damper system.
The sensing part consists of a mass suspended by a spring and a damping factor which occurs due to the air
friction [4]. When an external acceleration is experienced by the mass, the mass will move along the applied
acceleration direction. In order to measure the displacement, it must be converted into a form of electrical
signal. The most common transduction techniques are as follows: piezoelectric, piezoresistive and
electrostatic (capacitive) techniques. The capacitive method is the most popular sensing mechanism since it
has advantages such as high sensitivity, low temperature sensitivity, good DC response etc. [5].
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The capacitive sensing technique uses the idea of differential capacitance change. The capacitance change
may occur due to the change of the overlapped area or the distance between the parallel plates of the
capacitor. A schematic structure of a capacitive sensor is given in Fig. 1. (a)[6] while its equivalent circuit
model is shown in Fig. 1. (b).

Fig. 1. (a) Schematic Structure of a Capacitive Sensor (b) Equivalent Circuit Model

In Fig. 1. (a), the shaded beams are called as the fixed fingers while the proof mass’ fingers are named as the
movable fingers. If an external force is experienced by the proof mass, the movable fingers are displaced with
this inertial force. The fixed and movable fingers form two variable capacitances C 1 and C 2 as shown in Fig.
1. (b). At rest or no acceleration is applied to the proof mass, those two capacitance values are equal to each
other therefore differential capacitance is zero. When the proof mass displacement happens, capacitance
values of the C 1 and C 2 alter as the gap between the fixed and movable plates change. One of the capacitance
values increases as the other decreases so that a differential capacitance is formed. This differential
capacitance ΔC is used to measure the applied acceleration. V s and -V s voltages in Fig. 1. (b) are the voltages
to actuate the system and called as the actuation voltage. Since C 1 and C 2 form a voltage divider circuit, V o is
proportional to both the actuation voltage and the capacitance change which is a function of the applied
acceleration. The actuation voltage’s frequency is very high compared to the frequency of the acceleration.
Therefore, the acceleration is amplitude modulated by the actuation voltage and it must be demodulated by a
circuit that is called as demodulator circuitry.

Fig. 2. An Entire Block Diagram of a Capacitive Accelerometer with Demodulator Circuitry

In Fig. 2. a complete block diagram of a capacitive accelerometer is shown. It comprised of a differential
capacitive sensing part, a charge amplifier and demodulator circuitry. The charge amplifier converts the
capacitance change into voltage while demodulator circuitry takes this modulated voltage and demodulates so
that acceleration information could be obtained.

2. MATERIALS AND METHODS
An example of a phase sensitive demodulator for a capacitive accelerometer diagram is given in Fig. 3[7].
The demodulator’s input is the output of charge amplifier which has a low voltage value and it should be
amplified at first. The amplified signal has both magnitude and phase values so the acceleration sign must be
properly obtained. A phase sensitive demodulator is used to detect if the acceleration sign is positive or
negative. The modulated signal is demodulated through using actuation voltage frequency multiplied with a
sign function. Then, the obtained demodulated signal is passed through a low pass filter and high frequency
component is filtered out. The resultant low frequency component is linearly proportional to the displacement
of the proof mass and eventually to the applied acceleration.
As stated above, the demodulator consists of some analog signal processing components like amplifier,
inverter and low pass filter. In this paper, these components are not designed with conventional operational
amplifiers (OPAMPs) but with current conveyors (CCs). Current conveyors, especially, second generation
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current conveyors (CCIIs) could be utilized to design such components [8] so a new whole phase sensitive
demodulator circuitry is proposed with the help of the idea of current conveying.

Fig. 3. Phase Sensitive Demodulator

In Fig. 4. (a) a CCII-based inverting amplifier is shown. A low pass filter which is composed of 2 CCIIs and
4 passive elements is shown in Fig. 4. (b)[9]. A positive type second generation current conveyor (CCII+)
works under ideal conditions in such a way that Y port does not draw any current and the current appears at
the X port is conveyed to the Z port so their currents are equal in terms of direction and amount. Also, the
voltage at Y port is equal to the voltage at X port, ideally. If these governing equations of CCIIs are taken into
consideration, the transfer functions of the inverting amplifier and the low pass filter are obtained as in (1)
and (2), respectively:
Vout
R
= − 2
2 R1
Vin

(1)

Vout
1
=
Vin s 2C1C2 R3 R4 + s (C1 + C2 ) R4 + 1

(2)

Equation (1) enables to form an inverter if R 2 is twice R 1 which makes the gain -1. Also, if R 2 is larger than
2R 1 inverting amplification is possible. Equation (2) is a low pass filter characteristics whose cut-off
frequency could be arranged by the selection of values of resistors and capacitors. Those amplifier and low
pass filter circuits can be used to form phase sensitive demodulator for a MEMS capacitive accelerometer.

Fig. 4. (a) CCII-Based Inverting Amplifier (b) CCII-Based Low Pass Filter

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. The Designed Phase Sensitive Demodulator with CCIIs
The phase sensitive demodulator is modeled according to the following parameters [10]: the inverting
amplifier’s gain is -10 and similarly the inverter’s gain is -1. The cut-off of frequency of the low pass is 400
Hz while the frequency of the reference signal (actuation voltage) is 100 kHz. In order to provide the
criterion, the demodulator is designed in Fig. 5. Analog Device’s AD844s [11] serve as the active elements
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because they are commercially available integrated circuits which can be used to replace CCII+s. Also, using
AD844s as CCII+s enables to realize the design in Fig.5.
In the design, R 1 and R 2 are chosen as 2 kΩ and 40 kΩ, respectively which results an ideal gain of -10. In the
SPICE simulation, the gain is found to be -9.90, very close to intended gain. For the inverter, R 3 and R 4 are
selected as 10 kΩ and 20 kΩ, respectively. The ideal gain is -1 while the gain in the SPICE simulation is
found as -0.99. The low pass filter’s passive elements are as follows: R 5 is 33 kΩ, R 6 is 47 kΩ and C 1 , C 2 are
10 nFs. The calculated cut-off frequency of the filter is 404 Hz while the simulation’s cut-off frequency is
330 Hz. This cut-off frequency is suitable because the low pass filter’s task here is to filter out the high
frequency component which has a value of 100 kHz. The filter adequately suppresses the high frequency
component and leaves out the low frequency component.

Fig. 5. Phase Sensitive Demodulator Designed with CCIIs

The input to the phase sensitive demodulator V in is the output of the charge amplifier. This input V in could be
ideally expressed as multiplication of a constant, the applied acceleration and the actuation voltage as in (3):
(3)
Vin =
constant × acceleration × VS
The constant term includes the spring constant in the sensor, the weight of the proof mass, the distance
between the plates of the variable capacitors assuming an ideal acceleration sensing mechanism and very
small displacement of the proof mass compared to the distance between fixed fingers. Therefore, the input
signal actually includes the acceleration information which is indeed modulated by a high frequency signal
V s . The main purpose of the demodulator is to demodulate the input signal first and then extract the
acceleration information with the help of a low pass filter such that the low frequency component
(acceleration) will appear at the output with a coefficient.

3.2. Simulations for Different Acceleration Signals
The demodulator circuit in Fig. 5. is simulated in SPICE for different acceleration signals. First of all,
assuming a constant acceleration a 1 > 0 is simulated assuming V s is a sinusoidal signal with a 1V amplitude
and frequency of 100 kHz. V in , V d and V out signals are given in Fig. 6. The first graph represents the input
signal which is a sinusoidal multiplied with a constant positive acceleration. The second graph is the input to
the low pass filter while the last plot is the output of the demodulator. The output here reaches a steady state
at a certain value which shows us that the applied acceleration is a positive constant. The acceleration
information is obtained properly with the help of the designed demodulator.
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Fig. 6. V in , V d and V out Signals for a 1

Secondly, a new constant acceleration a 2 = 2 a 1 is given as input and the resultant graphs are shown in Fig. 7.
The V out shown in the third plot in Fig.7. is similar to the previous graph and reaches a constant positive
value. The output of the demodulator reveals that if the input acceleration is doubled, the magnitude of the
output voltage also will be doubled.

Fig. 7. V in , V d and V out Signals for a 2

Thirdly, a negative constant acceleration a 3 = -a 1 is applied as the input acceleration. The resultant plots are
given in Fig. 8. The demodulator generates an output with negative constant value.
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Fig. 8. V in , V d and V out Signals for a 3

Lastly, a variable acceleration a 4 is applied and simulated using the demodulator. The applied acceleration is
a periodic square wave which has amplitude of 2a 1 and frequency of 100 Hz. In Fig. 9, applied acceleration
plot and the resultant output signal’s plot can be seen. It can be concluded that the demodulator’s output
follows the applied accelerometer. However, approximately 2 ms transient time passes until the output signal
approaches a steady state value.

Fig. 9. Applied Acceleration (a 4 ) and V out Signals

4. CONCLUSIONS
In this work, a new phase sensitive demodulator is designed and analyzed for MEMS capacitive
accelerometers using second generation current conveyors as active elements. Analog Device’s AD844s are
used to replace current conveyors so that the design is simulated in SPICE environment. Also, the design is
proven to be realizable with commercially available integrated circuits along with passive circuit elements.
This designed demodulator circuit is tested for different acceleration inputs and those inputs are simulated
using SPICE. The outputs of the demodulator are in good agreement with the expected results.
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Abstract
In this study, a large amount of air flow is observed in “London Underground” which is created by the movement of the trains.
Therefore, it is thought that waste but a new potential is that it can be used in generating electrical energy. In literature, similar studies
have been found which are located in India, the US and China. However, this project differs from others with various preferences such
as the sites of turbine location and type. Horizontal wind turbines are planned to be installed in spots in which air properties such as
pressure, velocity and air flow are at their highest values. The turbines are considered to be installed on inner surface of the tunnel
walls just between the train and the tunnel. For the study, London Underground’s Northern Line has been chosen as a reference line
which has the most potential when it is compared to other lines. Energy generation has been computed and the turbines have been
installed to the cross-sectional area theoretically. Considering the actual industrial average price of electrical energy in the UK, the
financial value of the energy generation has been calculated and a feasibility study has been done. This concluded that a set of turbines
would generate 33,917 kWh annually. The total cost of the investment is expected to be 15,441 GBP, Return on Investment (ROI) is
145.39 % and Internal Rate of Return (IRR) is 8.44 %, Net Present Value (NPV) is 11,444 GBP.
Keywords: IRR, metro electricity generation, NPV, renewable energy, wind power.

1. INTRODUCTION
1.1. Energy Outlook in the UK and Aims of the Study
Considering the energy outlook of the UK, foremost coal and also other fossil fuels were the primary energy sources
for electricity generation in the first quarter of 2017 and only small amount of electricity was generated by the nuclear
energy [2]. By 2020, it is expected that fossil fuel reserves will have decreased and therefore imports will dramatically
increase which might also cause several economic issues. This means the UK will become dependent to other countries
in terms of energy source imports. In order to outcome these threats, new potential sources need to be used. This study
focuses on using existing but not used potentials. Idea is to generate electricity using the movement of the trains. The
main aims of the study are uncovering the hidden potentials and raising the awareness all around the world.

2. MATERIAL AND METHODS
2.1. London Underground and Defining the Pilot Line
London Underground has been taken as the reference metro company. It has been chosen depending on various features.
One of them is the study was done in the UK so it would be easier to find official data about the metro company.
However, London Underground kept most of the data confidential and therefore some of the needed data has been
calculated or approximated based on the existing data.
The selection of the pilot line (Northern Line) has been done depending on several features which might affect the
effectiveness of the energy generation positively or negatively.
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Table I. Numerical Values of the London Underground and the Northern Line [3] .
Trips
Avg. Trips
Le ngth
No. of
C urre nt
NAME
C O LO UR Type
pe r
pe r mile
(km)
Stations
Stock
annum
25
1972 Stock 111,136
7,665
Bakerloo line
Brown
Deep
23.2
Central line

Red

Deep

74

49

Circle line

Yellow

Sub

27.2

36

District line

Green

Sub

64

60

Hammersmith & City line

Pink

Sub

25.5

29

1992 Stock 260,916
S7 Stock

5,672

114,609

4,716

D78 Stock 208,317

5,208

S7 Stock

114,609

Jubilee line

Grey

Deep

36.2

27

Metropolitan line

Purple

Sub

66.7

34

1996 Stock 213,554

Northern line

Black

Deep

58

50

1995 S tock 252,310

S8 Stock

66,779

4,716
9,491
1,609

7,009

Piccadilly line

Dark Blue

Deep

71

53

1973 Stock 210,169

4,744

Victoria line

Light Blue

Deep

21

16

2009 Stock 199,988

15,093

Waterloo & City line

T urquoise

Deep

2.5

2

1992 Stock

10,595

15,892

The features such as the length of the deep tube, annual train count, station number have been considered and “Northern
Line” that bears the highest energy generating capacity within. Furthermore, technical suitability of Northern Line also
supports the project. From the Table 2.1 it can be stated that Central Line has a longer deep tube length and also more
trips than Northern Line however, the primary reason of choosing Northern Line is that due to the lack of technical data
of Central Line, Northern Line has been chosen. From the table 2.3, it can be seen that Northern Line has a deep tube
with the length of 58 km, 50 stations and 252,310 trips per annum. What is more, rolling stock sizes of Northern Line
trains which are also called as “1995 Stock” can be accessible (Table 2.1 and figure 2.1).

Figure. 1.Some Dimensions of 1995 Stock [4]

2.2. Geometrical Suitability Approach
The first step of the geometrical suitability approach is to calculate train and tunnel geometries by reducing its parts into calculable
geometrical parts. Another issue which is to scale the found train and tunnel photograph into the appropriate dimensions in reality.
With the known dimensions which are the width and the height of the train, the photograph was scaled up to acquire appropriate
dimensions as similar as possible. 2 methods have been taken into account in the way of finding the cross-sectional areas. The first
method is less sensitive when it is compared to the second method. In table 2.2, the cross-sectional area is divided into several
geometrical shapes. Then the dimensions and the area of the shapes approximated and calculated respectively. Table 2.2 demonstrates
the calculations made for the geometrical suitability approach.

Table II. Train and Tunnel Illustration with Geometrical Parts and Geometrical Approach Area
Calculation Table [1].
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Geometrical
Part

Area of the
Geometrical
Part [m²]

Explanation

T1
T2
A1
A2
A3
A4
A5
A6
Cross Section
Cross Section
Effective Area

10.025
0.875
1.0431
2.081
1.7445
0.514
0.36
0.07175
9.1275
5.8861
4.1164

The Whole Circle
Lower Part of the Circle
First Part of the Train
Second Part of the Train
Third Part of the Train
Fourth Part of the Train
Fifth Part of the Train
Wheels of the Train
Tunnel
Train
The Gap Between the Train and Tunnel

2.3. Solid Works Scaling Approach
The second method covers using a designing program called Solid Works (SW). On SW, a model of the train and the
tunnel have been designed. Due to the lack of official data about train and tunnel dimensions, a real photo of the train
and tunnel have been taken and on SW, it has been scaled into approximate dimensions. Therefore, in further
calculations SW derived data have been used in order to have more accurate results. Figure 2.2 and 2.3 show the scaling
process and figure 2.4 illustrates the SW design progress.

Figure. 2. The Actual Picture and the Projection Details of the Pilot Line
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2620 mm

Figure. 3. The Defined Geometrical Dimensions of the Pilot Line

Figure. 4. Tunnel and Train’s Cross-sectional Areas

In the calculations, the flow velocity which occurs in the gap between the tunnel and train (effective area) has been
used. Table 2.3 summarises the figure changes between 2 approaches. SW Scaling Approach is more accurate that is
why those data have been used in further calculations.
Table III. Geometrical Suitability and SW Scaling Approach Comparisons
Ge ome trical
Solid W orks
C omparision Parame te rs
Unit
Suitability
Scaling Approach
Approach
Cross-sectional Area of the T rain
m²
5.8861
5.96488628
Cross-sectional Area of the T unnel

m²

9.1275

9.62726259

Effective Area

m²

4.1164

3.66237631

Data sheet about Northern Line and some of the calculations have been given in table 2.4.
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Table IV. Numerical Values of the London Underground and Northern Line [1].
LINE
T ype
T rack Gauge
Number of T rain (Peak)
Number of T rain (Peak)
Number of Passengers
T unnel Inner Diameter
T unnel Cross-sectional Area (T otal)
T unnel Cross-sectional Area (Closed)
T unnel Cross-sectional Area (Open)
Line Route
Deep T ube
Overground
Number of Stations
Rail Bottom Level
T rain Cross-sectional Area
Maximum T rain Speed
Maximum T rain Speed
Number of Cars
Car Length
Stock T ype
Acceleration
Deceleration
Emergency Deceleration
T are Weight of 7-Car T rain
Width of a Car
Car Height
T otal Length (6 cars)
Effective Cross-sectional Area
T rain Volume
Average Distance between T wo Stations
Maximum Air Velocity to the Back
Acceleration T ime

UNIT

NO RTHERN LINE
EXPLANATIO NS
Deep T ube
mm
1435
(4' 8½'')
tph
33
tpm
0.6
Approximately a train in two minutes
million/year
200
Passengers use in a year
TUNNEL
mm
3568.7
m²
10.003
m²
0.375
m²
9.6272
km
58
km
39
km
19
No
50
mm
509.35
TRAIN
m²
5.965
km/h
80
m/s
22.222
No
6
m
17.7
year
1995
m/s²
1.3
m/s²
1.14
m/s²
1.4
ton
156.7
m
2.63
m
2.875
m
107.87
T he length of the body with 6 cars
C ALC ULATIO NS
m²
3.6622
m³
643.44
m
1160
T otal route/Number of Stations
m/s
58.418
v = v0 + a × t
s
17.09

Deceleration T ime

s

19.49

v = v0 - a × t

T ravelling T ime at Maximum Speed
T ravelling Distance at Maximum Speed
Acceleration Distance

s
m
m

33.91
753
190

753/22.22
1160 - (190 + 217)
x = v 0 × t + (½) × a × t²

Deceleration Distance

m

217

x = v 0 × t - (½) × a × t²

2.4. Theoretical Potential Approach and Calculations
As the train enters a tunnel, a volume of air is created every time because of the motion of the train in the tunnel. That
volume of air is considered to move in opposite direction that the train does. Calculations have been done in direction
of those principles. The flow velocity has been calculated with the help of continuity equation and it is assumed that
the volume of the air as the same as volume of the train is perpendicular to train’s movement direction and it is also
opposite. As the created air flow moves in opposite direction to the train, it will use the gap between the train and the
tunnel to escape where wind turbines are installed. The friction losses have been taken as negligible losses and therefore,
the air flow discharged by the train is assumed to be as the same as the air flow which tries to escape through the train
in the opposite direction. The air flow caused by the insertion of the train in the tunnel is always equal to the air flow
occurring between the tunnel and the train during the train’s movement. It is assumed that there is no the friction losses
due to the air flows. Using continuity equation allows us to find flow velocity between the train and the tunnel which
is needed for calculating the power generation of the turbines [5].

2.5. Defining the Suitable Turbine Types
The types of the wind turbines have been chosen as new-generation wind jet type turbines. It is known that the efficiency
of the wind jet type wind turbines is much higher than ordinary wind turbines. Apart from that advantage it is also
estimated that during the installation process of the wind jet type wind turbines, assembling and dissembling them
would be easier [6]. Most wind turbines max out at 60% efficiency. The issue is that 40 percent of the wind passes
around the blades of the windmill without actually turning the generator and making power. Here comes the FloDesign
Wind Turbine to change all of that. By focusing the wind over the blades, it improves efficiency dramatically. A
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FloDesign Wind Turbine will generate the same amount of power as a conventional windmill with double its size [7].
This also means more wind turbines can be placed closer together, increasing output on a wind farm.
In consideration of tunnel-train geometry and also the gap between the train and the tunnel, theoretical settlement of
the wind turbines has been designed on a scaled technical drawing initially. In order to benefit from the maximum
amount of energy generation rate, wind turbine sizes have been chosen in 3 types. As a result 25 wind turbines with a
diameter of 150 [mm], 4 wind turbines with a diameter of 300 [mm] and lastly 4 turbines with a diameter of 400 [mm]
have been installed. The designed wind turbine layout is given in the picture below (Figure 2.5).

Figure. 5. The Layout of the Turbines, Train and Tunnel

3. RESULTS, CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
3.1. Technical Results and Applicability
Considering the reference line’s data, the train’s intensive movement (a train in 2 minutes) and the train’s speed; it can
be seen from the velocity calculations that a high proportion of air flow occurs. When all of the losses of the train are
neglected, it is calculated that air flow velocity can go up to 36 m/s whenever train reaches 80 km/h. That velocity
might exceed the limit of conventional wind turbines (most of them can withstand up to 20 m/s) which is why in the
project wind jet type wind turbines are considered to be used. What is more, these wind turbines are also more efficient
than conventional wind turbines. The efficiency contrast between them is considerable while conventional turbines
have 35 % efficiency, wind jet type wind turbines possess 45 % efficiency [1]. Horizontal axis wind turbines mostly
suit the idea of the project and therefore horizontal axis wind turbines are thought to be installed to the gap between the
train and the tunnel. The gap between the train and tunnel, the dimensions of the train and the tunnel and other found
dimensions, have been scaled up in a technical drawing with the help of SW engineering designing program and the
real dimensions have been tried to be found. On the technical drawing, 33 wind turbines with 3 different diameters
have been installed (see Figure 2.5). The unique side of the model is that from one set of turbines it is possible to
generate 33,917 kW electrical energy every year. In the calculations; in case of malfunctions and maintenance,
operation duration of the wind turbines has been taken as 300 days instead of 365 days. The generated energy can be
stored in batteries however; there is also another option which is called grid off system. Grid off system does not require
the electrical energy stored. It directly uses the generated electrical energy and therefore, the energy is considered to be
used directly in lighting and ventilation of the metro stations [1]. What is more, the total cost of the grid off system is
also less risky and expensive than the other option with batteries. In order to calculate the generation of the electricity,
Betz Limit or Betz’ Law has been used [5]. Calculation chart has been given in table 3.1.

Table V. Calculation Chart
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Formula

C alculation
Unit
Re sult

Explanations

vₐ = v 0 ± aₐ × t acc

t acc = 17.09

s

Acceleration time

x acc = v 0 × t acc ± 1/2 × aacc × t acc2

x acc = 189.84

m

Acceleration distance

v = v 0 - adec × t dec

t dec = 19.5

s

Deceleration time

m

Deceleration distance

x dec = v 0 × t dec ± 1/2 × adec × t dec2 x dec = 216.54
x acc + x dec

406.38

m

T otal acceleration and deceleration distance

x m = 1160 - (x acc-x dec)

x m = 753.62

m

T he train moves at maximum speed among this distance

t m = x/v = x dec/v

t m = 33.916

s

T ime apart from acceleration and deceleration
(T he train moves at maximum speed in this time interval)

P a= (½) × Av × ρ × Cp × v ³

P a = 33.944

kWh

Annual electricity generation

3.2. Financial Results
The calculated amount of the energy in this scenario (33,917 kWh) is based on the cost of UK’s industrial electricity
tariff and thus the annual income has been calculated. (Table 3.2) The industrial price of electricity for per unit has
been taken as 9.55 pence and annual income has been calculated as 3,322 GBP however; for this scenario 12,800 GBP
is needed for the investment. In the feasibility study, net present value is assumed as 3.5 % [1]. As the economic lifetime
of the turbines and equipment; 10, 15, 20 years have been taken in the financial calculations and in the literature it is
pointed out that the lifetime of the turbines and equipment are taken as 20 years [8]. As an amortisation method,
accelerated amortisation method has been used in the calculations and 50 per cent of the amortisation expenses have
been taken into account. In the direction of the assumptions mentioned above, feasibility calculations can be pointed
out in table 3.2. Further information about feasibility calculations can be found in ref. [1].
Table VI. Feasibility Results [1].
Parameters

Formulas

Return on Investment (ROI)

Payback Period =

Payback Period (PP)

Internal Rate of Return (IRR)

Net Present Value (NPV)

Results

Net Income × (Gains − Costs)
ROI =
Costs

0 = R0 +

145.39%

Cost of Investment
Annual Cash Flows

R1
R2
R3
Rn
+
+
+⋯+
1 + IRR (1 + IRR) 2 (1 + IRR) 3
(1 + IRR) n

NPV =

R1
R1
R1
+
+⋯+
(1 + i) 1 (1 + i) 1
1+i

n

−C

11.01 Years

8.44%

11,444 GBP

With the increase of 10 % in NPV and PP, the highest value is found for the income which means as the income rises
NPV and PP are affected positively. To conclude from a financial perspective, changes in the cost of the investment
and the amount of the income influence the results extremely. As a result, the feasibility result is affected by the cost
of the investment and the amount of the income. A summarised generated electricity calculation chart has been given
in table 3.3. It can be seen from figure 3.1 that whenever the time hits 12.89 seconds, the whole body of the train enters
the tunnel. At 17.1 the train completes its acceleration and until 51st second, the train keeps the same speed. Just after
51st second the deceleration starts and the train slows down. At 56th second, the train starts to leave the tunnel.

Table VII. Generated Electricity Calculation Chart
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Power
Power
Power
Power

(Wh/1 pass)
(Wh)
(kWh/day)
(kWh/annum)

157.024
4710.725
113.057
33,917

26
212
26
106
846
106
188
1,504
188

Total Power
(Wh/Cycle)

0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45

No of Turbines

Generated
Power; Pa
(Wh)

18.10
36.20
18.10
18.10
36.20
18.10
18.10
36.20
18.10

17.1
33.9
19.5
17.1
33.9
19.5
17.1
33.9
19.5

25
25
25
4
4
4
4
4
4

3.1
49.8
3.6
2.0
31.9
2.3
3.6
56.7
4.1

33 T urbines/set
A train in two min
24 Hours
300 days/year

Deceleration Zone

36,2 36,2 36,2 36,2 36,2

Train Speed

34,3

Flow Velocity
21,2 20,8 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 21,1

19,5
15,7

13,0

12,0
2,8
0,0
70,5
1160

69,0
1158

60,0
1097

56,7
1051

52,0
965

51,0
943

20,0
254

19,0
232

18,0

17,1
190

16,0

10,0

1,7

166

16

5,0

10,6
2,1 6,5
1,3

1

0.0177
0.0177
0.0177
0.0707
0.0707
0.0707
0.1257
0.1257
0.1257

25,6
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Train Speed (m/s)-Flow Velocity
(m/s)
1,0

33,9

11.11
22.22
11.11
11.11
22.22
11.11
11.11
22.22
11.11

Max. Speed Zone

Acceleration Zone

210

T otal
T otal
T otal
T otal

3.66
3.66
3.66
3.66
3.66
3.66
3.66
3.66
3.66

Power
Coefficient

CrossSectional Area
of Train (m²)
5.97
5.97
5.97
5.97
5.97
5.97
5.97
5.97
5.97

Flow
Velocity (m/s)

CrossSectional Area
of Tunnel (m²)
9.63
9.63
9.63
9.63
9.63
9.63
9.63
9.63
9.63

Blade
Swept Area
(m²)

Air Density
(kg/m³)
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12
1.12

Train
Speed (m/s)

Maximum
Air Temp. (ºC)
35
35
35
35
35
35
35
35
35

Effective
Area (m²)

Turbine
Diameter
(mm)
150
150
150
300
300
300
400
400
400

Time (s)

Pa = (1/2)×Av×ρ×C p×V³

Air Flow and Ge ne rate d Powe r C alculation C hart

Travelling Time (s)

Travelling Distance (m)

Figure. 6. The Simulation Chart of Trains between Two stations

3.3. Comments and Recommendations
•
•
•
•

There are several potentials to use to generate electrical energy from off-shore and in-shore sources in the world
and in the UK.
The air flow potential to produce electrical energy seems useful for undergrounds.
It is needed to be simulated one of the turbines in the metro as a prototype to measure and define the potential of
the electrical energy generation in the underground metros.
It is needed that the new generation jet type turbines to test and to define their precise efficiency and suitability.

NOMENCLATURE
List of Abbreviations
PP: Payback Period
ROI: Return on Investment
NPV: Net Present Value
S W: Solid Works

IRR: Internal Rate of Return
Wh : Watts-hour
kWh :Kilowatts-hour

List of Symbols

1265

Generating Electrical Energy by Using Air Flow Occurrence on Horizontal Wind Turbines in Underground Metros; A Case Study
in London Y. F. Gorgulu, P. H. Winfield, R. Kose, M. A. Ozgur, A. Gorgulu, O. O. Yolcan, O.Aydin
Q (m 3 /h): Air flow rate

Pa (W ): Available power
Av (m 2 ): Swept area of the turbines
C p : Betz limit

AT (m 2 ): T he cross-sectional area of the tunnel
VT (m 3 ): T he volume of the train
ρ (kg/m 3 ): Air density in the tunnel

vao (m/s): Average train speed when accelerating

AE (m 2 ): Area of the gap between the train and tunnel

vdo (m/s): Average train speed when decelerating

vH (m/s): T he velocity of the air in the gap between the tunnel and the train

W eh (kWh): Hourly energy generation

a acc (m/s 2 ): Acceleration of the train

W ed (kWh): Daily energy generation

a dec (m/s 2 ): Deceleration of the train

W ea (kWh): Annually energy generation

a e (m/s 2 ): Emergency deceleration of the train

NPV (GBP): Net present value

x acc (m): Distance among acceleration time

R1 ,R2 ,Rn (GBP): Net income

x dec (m): Distance among deceleration time

i (%): Nominal discount rate in the UK

x m (m): T he distance acceleration until the start of deceleration of the train

C (GBP): Investment cost

t acc (s): Acceleration time of the train

n (Ye ars): Economical life of the equipment

t dec (s): Deceleration time of the train

Pah (kWh): Hourly generated power

va (m/s): T he maximum air flow velocity

Pad (kWh/day): Daily generated power

v0 (m/s): Initial air flow velocity

Pay (kWh/ye ar): Annually generated power
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Abstract
The word ´kebab´ is originated from Arabic origin and means ´fried meat´. Many varieties of kebabs are
available in Turkey. Many of them are regional and originate from a specific place. It is very important
that the meat should not lose more its juice, becoming very tender in all process. Also, the properties of
meat, cooking place-time and method, consumed time and temperature are important for consumers. In
this study, the temperature changes with time was investigated in the well field while the process of kebab
cooking was continued. The temperatures were measured by K type thermocouples which was inserted to
at different points of the well. The highest temperature (about 220 °C) in well was recorded in the first 10
minutes. The temperature at this point was recorded about 140 °C after two hours. Also, the mass loss
behaviors of lamp used in buryan kebap were investigated in nitrogen atmosphere and constant heating
rate 1 °C/min from room temperature to 160 °C in a thermogravimetric (TG) analysis system.

Keywords: Buryan kebab, cooking, heat transfer, mass loss, temperature, thermogravimetric.

Büryan Kebabının Geleneksel Pişirme Yöntemi ile Pişirilmesi
Esnasında Kuyudaki Sıcaklık Dağılımı ve TG analizi
Özet
Kebap kelimesi kızarmış et anlamına gelen Arapça kökenli bir kelimedir. Kebapların çoğu çeşidi
Türkiye’de mevcuttur. Çoğu bölgeseldir ve özel bir yer kaynaklıdır. Ancak, etin işlem süresince suyunu
fazlaca kaybetmemesi önemlidir. Ayrıca, etin özelliği, pişirilme zamanı, yeri ve yöntemi, tüketilme zamanı
ve sıcaklığı tüketiciler için önemlidir. Bu çalışmada Siirt yöresindeki büryan kebabının hazırlama-pişirme
metotları tanıtıldı ve pişirme kuyusundaki sıcaklığın zamanla değişimi belirlendi. Kuyu içerisindeki farklı
noktalara yerleştirilen K tipi termokupllar yardımı ile sıcaklıklar ölçüldü. Kuyudaki en yüksek sıcaklık
(yaklaşık 220 °C) ilk 10 dakikada kaydedilmiştir. Bu noktadaki sıcaklık 2 saat sonra 140 C civarında
ölçülmüştür. Ayrıca, büryan kebabında kullanılan kuzu etinin kütle kaybı termogravimetrik analiz
sisteminde azot atmosferinde ve oda sıcaklığından 160 °C’ye kadar 1 °C/dk’lık sabit ısıtma hızında
araştırıldı.
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Anahtar Kelimeler: Büryan kebap, pişirme, ısı transferi, kütle kaybı, sıcaklık, termogravimetrik.

1. GİRİŞ
Türklerin Orta Asya’dan göç ederek Anadolu’ya yerleşmesi ile tükettikleri temel besinlerin çoğunu da
Anadolu'daki yörelere taşımışlardır [1]. Türkler, yerleştikleri Anadolu yörelerinde koyun, keçi, sığır vb. eti
yenen hayvanların yetiştiriciliğini yapmış ve bu hayvanların etlerinden de yararlanmışlardır. Kış aylarında
hazır yiyecek olması bakımından etler kavrulmuş veya tuzlanıp baharatlanarak kurutulmuş ve bu şekilde
gerektiğinde tüketilmiştir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de et insanlar için önemli bir besin kaynağı olup
vazgeçilmez gıdalar arasında yer almaktadır. Mutfağımızda et, koyun ve kuzu eti ile pişirilen şiş, döner
kebap, kuyu kebap gibi et yemeklerinde önemli bir yer tutmaktadır [2]. Kuyu kebabı etin cinsi, pişirilen
kuyunun derinliği, karkasın işlenme teknikleri ve servis edilme şekilleri açısından farklılıklar gösterdiğinden
farklı yörelerde farklı isimlerde bilinmektedir. Yurdumuzun Yozgat, Kastamonu, Konya, Muğla, Yalova,
Denizli, Bolu gibi illerimizde kuyu veya tandır kebabı; Siirt ve Bitlis illerinde ise büryan kebabı olarak
isimlendirilmektedir. Kastamonu ilinde üretilen kuyu kebabı ve Siirt ilinde üretilen büryan kebabı arasındaki
farklar vardır. Kastamonu ilinde kuzu tüm karkas olarak işlenirken, Siirt ilinde kemiksiz et oranı yüksek olan
but bölgesi leğen kemiğinden ayrılarak kullanım dışı bırakılarak işlenmektedir. Kastamonu ilinde tandır
derinliği 1.5-2 metre iken Siirt ilinde 3 metredir. Ayrıca, Siirt ili büryanı ile Bitlis ili büryanının oldukça
benzerlik göstermelerine rağmen az da olsa bazı farklılıkları vardır. Siirt ili büryanı ile Bitlis ili büryanı
arasındaki en önemli fark Bitlis ilinde hevır diye tabir edilen keçi eti kullanımıdır.
Büryan pişiriminde meşe odunu kullanılmaktadır. Meşe odununun ve kömürünün haruri kudreti yüksektir ve
diğer odun türlerine nispetle de çok daha devamlıdır [3]. Ancak, enerjinin verimli kullanılması her
uygulamada dikkatle üzerinde durulması gereken bir konudur [4-7]. İnsanların çeşitli faaliyetleri sonucu
meydana gelen üretim ve tüketim aktiviteleri sırasında ortaya çıkan atıklarla hava tabakası kirlenir ve böylece
yeryüzündeki canlı hayat olumsuz yönde etkilenir. Ancak, enerjinin verimli kullanılmasına bağlı olarak
zararlı emisyonlar azalır ve çevre kirliliği önlenir [8,9].
Bu çalışmanın temel amacı Siirt ili ile bütünleşmiş büryan kebabının üretim aşamalarını ifade etmek ve
büryan kuyusunda meydana gelen sıcaklık, basınç değişimlerini ve kütle kaybını belirlemektir.

2. MATERYAL ve METOT
Çalışmada kullanılan büryan kuyusu Şekil 1’de verildiği gibi 3 metre derinliğinde ve 73 cm iç çapında bir
kuyudur. Kuyu ısıyı iyi tutan harman tuğlalar ile örülüdür. Kuyunun belli noktalarına K tipi termokupllar
yerleştirilerek kuyu içindeki sıcaklık değişimi kaydedilebilmektedir. Ayrıca kuyuda basıncı ölçmek için
CE1023 sertifikalı mmHg seviyesinde ölçüm yapabilen bir manometre kullanılmıştır.

Şekil. 1. Büryan kuyusu a)Üç boyutlu görünüşü b) İki boyutlu görünüşü ve ölçüleri
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Siirt büryan kebabının üretim aşamaları Şekil 2’de verildiği gibidir. Siirt büryan kebabı üretim aşamaları
dikkate alındığında öncelikle büryan kebabı için seçilen küçükbaş hayvanların durumu dikkate alınmaktadır.
Bunun için bölge yaylalarında doğal koşullar altında yetiştirilmiş, çoğunlukla yaşını tamamlamış, karkas
ağırlığı ortalama 20-25 kg olan erkek kuzular tercih edilmektedir. Seçilen kuzular kurallara uygun olarak
kesilmekte ve temizlenmektedir.
Kuyruk yağları alınmış karkaslar ortadan ikiye bölünür. Kemiksiz et oranı fazla olan but bölgesi leğen
kemiğinden ayrılır ve büryan kebabında kullanım dışı bırakılır. Sonra bel, kaburgalar ve boyun gibi kemik
oranı fazla olan etler, üzerinde çokça et olmayacak şekilde bıçakla ayrılması sağlanarak ayrı bir kazana alınır.
Hazırlanan bu etler bir sonraki güne kadar bekletilerek etin olgunlaşması sağlanır. Bir gün bekletilen etler
büryan yapım alanına getirilir. Kuzu etlerin dağılmasını ve pişerek dökülmesini önlemek amacıyla, legen
kemiğiyle kancalara sıralanan etler teker teker ip yardımıyla bağlanır. Ayrıca, 30-50 kg kuru meşe odunu
kuyuda yakılarak ve yeteri kadar meşe kömürünün kor halini alması sağlanır. Meşe odunu sert yapılı yüksek
enerji içerikli bir odun türüdür. Meşe odununun ortalama kalori değeri 4350 kCal/kg olduğu dikkate
alındığında ortalama bir pişirimlik için enerji miktarı 40*4350=174000 kCal olarak hesaplanabilir. Bel,
kaburgalar ve boyun gibi kemik oranı fazla olan etlerin konulduğu kazan kuyu dibine yani meşe kömürünün
üzerine bırakılır. Önceden kancaya takılmış ve bağlanarak hazırlanmış etler demir çubuklara asılarak kuyuya
sarkıtılır.
Daha sonra saçtan imal edilmiş kapak kuyunun üzerini tam olarak kaplayacak şekilde kuyunun üzerine konur
ve kenarları hava almayacak şekilde meşe külü harcıyla iyice sıvanır. Bu işlemler mümkün oldukça hızlı
yapılır. Etler, 140 dakika kadar üstü kapalı kuyuda pişirilir.

Şekil 2. Büryan kebabının üretiminin aşamaları a)Meşe odunu b)Meşe kömürünün elde edilmesi c)Kuzuların çengele
asılması ve bağlanması d)Büryan kuyusunun kapağının kapatılması ve meşe külü ile sıvanması e)Büryanların kuyudan
çıkarılması f)Siirt büryan kebabı
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3. BULGULAR ve TARTIŞMA
Kuyunun belli noktalarında K tipi termokupllar yerleştirilerek ölçülen sıcaklık değerleri Şekil 3'de verildiği
gibidir. Şekilde görüldüğü gibi kuyu kapanıp meşe külü ile sıvandıktan sonra kuyu içinde başlangıçta 220 °C
olan maksimum sıcaklık 120 dakikada 150 °C civarına kadar düşmektedir. Benzer şekilde 2 ve 3.
noktalarında da sıcaklığın 180 °C den başlayarak zamanla düştüğü gözlemlenmiştir. Kapak üstü sıcaklığı ve
dış hava sıcaklığında çok büyük bir değişim söz konusu değildir. Ayrıca kuyuda basıncı ölçmek için CE1023
sertifikalı mmHg seviyesinde ölçüm yapabilen bir manometre kullanılmıştır. Ancak yapılan ölçümde
manometrede mmHg seviyesinde herhangi bir basınç değeri okunamamıştır.

Şekil. 3. Büryan kuyusunda sıcaklık değişimi

Büryan pişiriminde meşe odunun kullanılması hem ekolojik dengeye hem de meşe odununun yakılması
sonucu oluşan emisyonlar çevreye zarar vermektedir. Enerjinin verimli kullanılması her uygulamada dikkatle
üzerinde durulması gereken bir konu olması nedeniyle enerji geri kazanımlı bir sistemin kurulması ve mevcut
enerjiden maksimum düzeyde yararlanılması gerekir. Böylece büryan pişiriminde açığa çıkan gazlar
minimum düzeye indirilir ve çevre kirliliği de önlenmiş olur.
Etler pişirilirken oluşan duman, gıdalarda polisiklik aromatik hidrokarbonlar gibi yüksek kanserojen
aktivitelerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle dumanlama işleminin uygun şartlar altında
gerçekleştirilmesi gerekmektedir [10]. Büryan kebabında et ateşle direkt temas etmediğinden dolayı
kanserojen etkinin oluşması diğer yöntemlerle yapılan kebaplara göre çok az olabileceği düşünülmektedir.
Çünkü büryan pişerken ateşe direkt maruz kalmayıp kuyu içinde oluşan ısıyla kendi yağında pişmektedir ve
et yanmamaktadır.
Türkiye geneli ve Siirt ili küçükbaş hayvan sayıları Şekil 4’de verildiği gibidir [11]. TUİK verilerine göre
Türkiye geneli küçükbaş hayvan varlığında genel olarak 2008 yılına kadar koyun ve keçi sayılarında % 25
oranında bir azalma olduğunu görülmektedir. Azalmanın nedeni olarak; otlak alanlarının azalması ve
küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin başka uğraşlara kayması gösterilebilir. Siirt’te ise 2009 yılında kıl keçisi
sayısı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 132860 baş iken bir yıl sonra 2010’da keçi sayısı %100’den
daha fazla bir artış göstererek 295385 sayısına ulaşmıştır. 2011 yılında ise bu sayı 270255’e gerilemiştir.
Siirt’te 2009 öncesi 5 yıllık verilere bakıldığında küçük hayvan sayısında 2010 yılı ve sonrasındaki artışın
önceki yıllara göre %100'e yakın olduğu görülmüştür. Bunun nedeni ise çözüm sürecinin bir sonucu olabilir.
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Şekil. 4. Siirt ilinde ve Türkiye'de küçükbaş hayvan sayıları (TUİK, 2014)

Büryanlık kuzu etinin ısı nedeniyle oluşabilecek kütle değişimi termogravimetrik (TG) analiz yöntemi
kullanılarak en hassas şekilde belirlenmiştir. Kuzu etinin 1 °C/dakika ısıtma hızında azot atmosferinde oda
sıcaklığından 160 °C'ye kadar kontrollü ısıtılarak yapılan TG analizi Şekil 5'de verildiği gibidir. TG
analizinde 50 °C sıcaklıkta kuzu etinde oluşan kütle kaybı %25,03 iken 80 °C de %72,89'tür.

Şekil. 5. Kuzu etinin 1 °C/dakika ısıtma hızında azot atmosferinde TG analizi

4. SONUÇLAR
Siirt ilinde üretilen büryan kebabının üretim aşamalarını ve kuyuda meydana gelen sıcaklık değişimlerini
ifade eden bu çalışmanın sonuçları aşağıda maddeler halinde verildiği gibidir.
• Kuyu kapatılıp meşe külü ile sıvandıktan sonra kuyu içinde başlangıçta 220 °C olan maksimum
sıcaklık 120 dakikada 150 °C civarına düşmektedir.
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•
•
•
•

•

Yaz aylarında tüketilen kebap sayısı kışın tüketilen kebap sayısından yaklaşık olarak %40 kadar
fazladır.
Kuzu eti için 1 °C/dakika ısıtma hızında azot atmosferinde oda sıcaklığından 160 °C'ye kadar
yapılan kontrollü ısıtma analizinde 50 °C sıcaklıkta kuzu etinden oluşan kütle kaybı %25,03 iken
80 °C de %72,89'tür.
Siirt ilinde küçük hayvan sayısı dikkate alındığında 2010 yılı ve sonrasındaki artışın önceki yıllara
göre %100'e yakın olduğu görülmüştür.
Büryanın pişirilmesi sırasında ve sonrasında açığa çıkan fazla enerjinin geri kazanımını sağlayıcı bir
sistem kurulabilir. Günümüzde enerjinin verimli kullanılması her uygulamada dikkatle üzerinde
durulması gereken bir konudur. Enerji verimliliği üzerinde yapılacak her bir çalışma ülkemizdeki
enerji yoğunluğunun azaltılmasına fayda sağlayacaktır.
Büryan kebabıında etin kendi yağında ve neminde pişmesinden dolayı diğer kebaplara göre ayrı bir
yumuşaklık ve aroma kazandığı düşünülmektedir. Ayrıca, büryan kebabında et ateşle direkt temas
etmediğinden dolayı kanserojen etkinin oluşması diğer yöntemlerle yapılan kebaplara göre çok
daha az olabilecektir.
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Abstract
In many heuristic optimization algorithms, random number arrays have an important place. Because of
ergodic, irregularity and stochastic properties, chaotic maps are often used instead of random number
sequences in the field of optimization as in most areas. In this study, in order to investigate the effect of
chaotic maps, chaotic versions of Runner-Root Algorithm (RRA) which is one of the current meta-heuristic
optimization algorithms has been created. The performance of the algorithms was compared by running
them on the problem of the tests in the literature and on the optimization problem of the pressure vessel
design which is a real engineering problem. Algorithms with chaotic map have been shown to improve the
quality of the solution and reduce the risk of to stuck of local solutions.
Keywords: Meta-heuristic algorithms, Chaotic maps, Runner-Root Algorithm

1. GİRİŞ
Sezgisel algoritmalar optimizasyon problemlerine uygulanabilecek uygun çözümler ararlar. En iyi çözümü
garanti etmeseler de kısa sürede çözüm elde edileceğini garanti ederler. Klasik optimizasyon algoritmalarının
büyük ölçekli ve doğrusal olmayan problemlerdeki yetersizliklerinden dolayı sıklıkla kullanılmaktadır [1].
Sezgisel optimizasyon algoritmalarının esnekliği, farklı alanlara uygulanmasının kolay olması, türev
gerektirmemesi, problemden bağımsız olması gibi özelliklerinden dolayı popülerliği giderek artmaktadır.
Literatürde farklı araştırmacılar tarafından önerilen birçok sezgisel algoritma mevcuttur. Genetik Algoritma
[2], Parçacık Sürü Optimizasyonu [3], Karınca Koloni Algoritması [4], Yerçekimsel Yerel Arama [5] en çok
bilinen sezgisel algoritmalardan bazılarıdır.
Kaos teorisi, kaotik dinamik sistemlerin çalışması anlamına gelir. Kaotik sistemler, başlangıç koşullarına
duyarlı doğrusal olmayan dinamik sistemlerdir. Kaotik haritalar ise kaotik davranış sergileyen ayrık zamanlı
sistemlerdir. Kaotik haritalarla üretilen sayıların, tahmin edilemez, ergodik ve yayılmış spektrumlu
karakteristiğe sahip olduğu, periyodik olmadığı teorik olarak kanıtlanmıştır [6]. Ayrıca rastgele sinyaller yerine
kaotik sinyaller kullanmanın belirgin faydalarının olduğu da deneysel çalışmalar ile gösterilmiştir [7]. Kaotik
davranışlar mühendislik, tıp, ekoloji, biyoloji ve ekonomi gibi bilimin farklı alanlarında kullanılmıştır. Son
zamanlarda rastgele sayı dizileri yerine kaotik haritaları kullanma fikri optimizasyon alanında da
yaygınlaşmıştır.
Sezgisel optimizasyon algoritmalarının birçoğunda rastgele sayı dizileri önemli bir yere sahiptir. Kullanılan
rastgele sayı dizilerinde üretilen sayıların aynı olmaması, yayılmış spektruma sahip olması, yüksek maliyetli
olmaması algoritma performansını arttıran etkenlerdendir. Literatürde kaotik haritalar kullanarak optimizasyon
algoritmalarının çözüm kalitesini arttıran çalışmalar mevcuttur. Kaotik arı koloni algoritması [1], kaotik haritalı
balina optimizasyon algoritması [8], kaosun biyocoğrafya tabanlı optimizasyon algoritmasına entegrasyonu [9]
bu çalışmalara örnek olarak verilebilir.

*E. Tanyıldızı. Tel.: +90-424-237 0000.
E-mail address: etanyildizi@firat.edu.tr (E. Tanyıldızı).
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Bu çalışmada güncel sezgisel optimizasyon algoritmalarından Dal-Kök Algoritması (DKA)’nın kaotik
versiyonları oluşturulmuştur. Standart DKA ile kaotik versiyonları arasındaki performans farkı, kalite test
fonksiyonları ve gerçek mühendislik problemi kullanılarak karşılaştırılmıştır.

2. DAL-KÖK ALGORİTMASI
F.Merrikh Bayat tarafından 2015 yılında tek ve çok modlu optimizasyon problemlerinin çözümü için
geliştirilen sezgisel optimizasyon algoritmasıdır. Algoritma doğada yayılmak için dallarını kullanan, aynı
zamanda kök ve kökteki tüyleri kullanarak su kaynağı ve mineral arayan çilek ve örümcek gibi bitkilerden
ilham alır. Bu tür bitkilerde dallar yaprak ekseninde uzayarak bitkiden dışarı doğru büyür. Dışarı doğru uzanan
dal, yeterli su ve mineral kaynağına ulaştığında daha fazla kök büyüterek bağımsız bir bitki oluşturur ve ana
bitki olarak adlandırılan ilk bitkiden bağımsız olarak yaşamını sürdürür. Yeni oluşan bu bitki ise yavru bitki
olarak adlandırılır. Bitkinin dallarını kullanarak toprak üzerinde farklı bir konumda yeni bir bitki
oluşturmasından dolayı bu durum bitkilerde yer değiştirme olarak düşünülmüştür. Şekil 1’de uzanan daldan
yeni bir bitki büyümesi gösterilmiştir [10].

Şekil. 1. Uzanan daldan yeni bir bitki oluşması

Matematiksel açıdan bakıldığında bitkiler yer değiştirme davranışı ile lokal ve global aramayı aynı anda
gerçekleştirerek bir tür optimizasyon gerçekleştirir. DKA bitkilerin bu yer değiştirme davranışlarını
modellemiştir. Bu modellemede; Daha fazla besin kaynağına ulaşılana kadar dal ve kök gelişimleri rastgele
olur. Daha iyi bir konuma ulaşan yavru bitki daha fazla kök ve dallar üretir. Eğer yavru bitki lokal optimumda
sıkışırsa daha fazla dal geliştirerek bulunduğu noktadan uzaklaşmaya çalışır. Bu durum DKA’da rastgele
başlangıç değerleri ile tekrar başlatma olarak modellenir. DKA’nın sözde kodu tablo 1’de verilmiştir.
Matematiksel açıdan bakarsak DKA her biri ana bitki olarak adlandırılan N pop adet ve m boyutlu birey ile
başlatılır. Daha sonra her iterasyonda Denklem 1 kullanılarak yavru bitki olarak adlandırılan bireyler
oluşturulur. Sonraki iterasyonda bu bireyler ana bitkiyi modelleyerek yeni bireyler oluşturacaklardır.
1 (𝑖𝑖)
𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑘𝑘 = 1
𝑘𝑘
𝑥𝑥𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦
(𝑖𝑖) = � 𝑘𝑘
𝑥𝑥𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦 (𝑖𝑖) + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ 𝑟𝑟𝑘𝑘 , 𝑘𝑘 = 2, . . . , 𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

(1)

Denklem 1’de r k [-0.5, 0.5] aralığında rastgele sayıyı ve d dal yavru bitkinin ana bitkiden uzaklığını ifade eden
katsayıyı göstermektedir. d dal Parametresinin lokal minimumlardan kaçmayı sağlaması için yeterince büyük bir
değer seçilmelidir. Bu nedenle d dal önemli bir başlangıç değeridir.
Denklem 1 ile yeni bireyler oluşturulduğunda amaç fonksiyonu hesaplanarak Denklem 2’deki eşitsizlik kontrol
edilir. Eğer eşitsizlik sağlanırsa algoritma global aramaya devam eder aksi takdirde lokal aramaya başlanır.
Denklem 2’de kullanılan tol parametresi algoritmanın başlangıç parametrelerindendir ve 10-3 olarak
belirlenmiştir.
Tablo I. DKA sözde kodu
A1: Başlangıç popülasyonunu belirle
A2: Yavru bitkileri oluştur
A3: Uygunluk değerlerini hesapla ve en iyi yavru bitkiyi hafızaya al
A4: Yavru bitkilere rastgele büyük değişiklik uygula (Global arama)
A5: Yavru bitkilere rastgele büyük değişiklik uygula (Lokal arama)
A6: Uygunluk değerlerini hesapla ve en iyi yavru bitkiyi sonraki iterasyon için ilk ana bitki olarak belirle
A7: Rulet çember ile yeni yavru bitkileri belirle
A8: Durdurma kriteri sağlanıncaya kadar 3,4,5,6 ve 7.adımları takip et
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑘𝑘
𝑘𝑘
(𝑖𝑖)�−
(𝑖𝑖−1)�
𝑓𝑓�𝑥𝑥𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦
𝑓𝑓�𝑥𝑥𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦
𝑘𝑘=1,…,𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑘𝑘=1,…,𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑘𝑘
(𝑖𝑖−1)�
𝑓𝑓�𝑥𝑥
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦
𝑘𝑘=1,…,𝑁𝑁𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝

�

� ≥ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

(2)

Denklem 2’deki eşitsizliğin sağlanmadığı durumlarda Denklem 3 kullanılarak lokal arama yapılır. Lokal arama
sadece en iyi birey etrafında gerçekleştirilir.
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𝑥𝑥𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑙𝑙 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑{1,1 … , 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑛𝑛𝑘𝑘 , 1, … 1} ∗ 𝑥𝑥𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑖𝑖)

(3)

𝑥𝑥𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔,𝑙𝑙 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑{1,1 … , 𝑑𝑑𝑘𝑘ö𝑘𝑘 𝑟𝑟𝑘𝑘 , 1, … 1} ∗ 𝑥𝑥𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦,𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑖𝑖)

(4)

n k (k=1,…,m) [0,1] aralığında normal dağılıma sahip rastgele sayıyı ifade etmektedir. Denklem 3 en iyi bireyin
bütün değişkenleri için tekrarlanır. Eğer x gecici,i amaç fonksiyonuna uygulandığında en iyi bireyden daha
optimum bir değer verirse en iyi birey değiştirilir. Bu işlem ile bitkilerin kökleri ile yaptıkları arama
modellenmiş olur ve algoritma geniş adımlar ile lokal arama yapmış olur. Daha sonra bitkilerin kök tüyleri ile
yapığı aramayı modellemek için algoritma küçük adımlar ile lokal arama yapar. Bu işlem Denklem 4’te
gösterilmiş olup Denklem 3’ten farkı d dal yerine daha küçük bir değer olan d kök ve n k yerine [-0.5, 0.5]
aralığında rastgele sayı olan r k sabitinin kullanılmış olmasıdır.
Lokal aramalardan sonra bir sonraki iterasyonda kullanılacak olan bireyler, bulunulan iterasyondaki bireyler
arasından elit seçim ve rulet tekerleği kullanılarak oluşturulur.
DKA’da lokal optimumlara takılmayı önlemek için “tekrar başlatma stratejisi” olarak isimlendirilen bir yöntem
kullanılmıştır. Bu yöntemde, her iterasyonda uygulanan global ve lokal aramaların ardından, son iki iterasyonda
elde edilen sonuçlar arasındaki farkın tol değerinden küçük olup olmadığı kontrol edilir. Eğer fark tol
değerinden küçükse kontrol sayacına bir eklenir değilse kontrol sayacı sıfırlanır. Eğer kontrol sayacı başlangıç
parametresi olarak belirlenen maksimum duraklama sayısına ulaşırsa algoritma rastgele oluşturulan yeni
popülasyon ile sonraki iterasyona devam eder ve bu durumda elde edilen en iyi sonuç hariç olmak üzere geçmiş
sonuçlar hafızadan silinir.

2.1. Kaotik DKA versiyonları
Bu kısımda DKA’da kullanılan rastgele sayı dizleri yerine kaotik haritalarla üretilen sayı dizileri kullanılarak
kaotik DKA’lar oluşturulmuştur. Sık kullanılan kaotik haritalara örnek olarak çebişev, çember, gaus, çadır,
lojistik, parçalı, sinüs ve singer haritalar verilebilir. Şekil 2’de bu haritalar ile 100 iterasyonda üretilen sayıların
grafikleri gösterilmiştir. Şekilde Çember harita grafiğinin diğerlerine göre daha düzgün dağılım gösterdiği
görülebilmektedir. 2015 yılında Özkaynak da çember haritanın istatistiksel olarak daha düzgün dağılıma sahip
olduğunu göstermiştir [11]. Bu nedenle çalışmada çember harita kullanılmıştır.
İlk olarak Andrey Kolmogorov’un geliştirdiği çember haritanın denklemi aynı zamanda elektronikteki faz
kilitlemeli döngü denklemini de ifade etmektedir. Daireyi kendisine eşleyen tek boyutlu haritadır. Çember
harita formülasyonu Denklem 5’te gösterilmiştir.
𝑋𝑋𝑛𝑛 + 1 = 𝑋𝑋𝑛𝑛 + 𝑏𝑏 − (𝑎𝑎/2𝜋𝜋)𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(2𝜋𝜋𝑋𝑋𝑛𝑛 )𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(1)

(5)

Şekil. 2. Sık kullanılan kaotik haritaların grafikleri

2.2. Kaotik Haritalı Dal-Kök Algoritmaları (KHDKA)
Bu çalışmada oluşturulan DKA’lar aşağıda gösterilmiştir.
•

KHDKA 1: Başlangıç popülasyonu kaotik harita kullanılarak oluşturulmuştur.

•

KHDKA 2: Denklem 1’de r k değeri kaotik harita ile değiştirilmiştir.

•

KHDKA 3: Denklem 3’te n k değeri kaotik harita ile değiştirilmiştir.

•

KHDKA 4: Denklem 4’te r k değeri kaotik harita ile değiştirilmiştir.

•

KHDKA 5: Denklem 3’te n k değeri ve Denklem 4’te r k değeri kaotik harita ile değiştirilmiştir.
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•

KHDKA 6: Başlangıç popülasyonu kaotik harita kullanılarak oluşturulmuş ve Denklem 1’de r k
değeri kaotik harita ile değiştirilmiştir.

•

KHDKA 7: Başlangıç popülasyonu kaotik harita kullanılarak oluşturulmuş ve Denklem 3’te n k değeri
kaotik harita ile değiştirilmiştir.

•

KHDKA 8: Başlangıç popülasyonu kaotik harita kullanılarak oluşturulmuş ve Denklem 4’te r k değeri
kaotik harita ile değiştirilmiştir.

•

KHDKA 9: Başlangıç popülasyonu kaotik harita kullanılarak oluşturulup Denklem 3’te n k değeri ve
Denklem 4’te r k değeri kaotik harita ile değiştirilmiştir.

3. DENEYLER
1 adet tek modlu, 2 adet çok modlu, 2 adet sabit boyutlu çok modlu kalite test fonksiyonu ve 1 adet gerçek
mühendislik problemi kullanılarak standart DKA ve en iyi sonuç alınan KHDKA3 incelenmiştir. Sonuçlar
karşılaştırmalı tablolar ile sunulmuştur. Karşılaştırmalarda ölçüt olarak algoritmalardan elde edilen sonuç
değerleri kullanılmıştır.

3.1. Kalite Test Fonksiyonları
3.1.1. Sphere fonksiyonu (F1)
Sürekli ve tek modlu olan basit bir test fonksiyonudur. Boyut sayısı kadar lokal optimum ve 1 global optimuma
sahiptir. Denklem 6’daki gibi temsil edilmektedir. -100 ≤ x i ≤ 100 aralığında tanımlıdır. Optimum nokta 0’dır.
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = ∑𝑑𝑑𝑖𝑖=1 𝑥𝑥𝑖𝑖2

(6)

3.1.2. Rastrigin fonksiyonu (F2)
Birden çok lokal optimum ve bir global optimuma sahip çok modlu bir test fonksiyonudur. Denklem 7’deki
gibi temsil edilmektedir. -5.12 ≤ x i ≤ 5.12 aralığında tanımlıdır. Optimum nokta 0’dır.
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 10𝑑𝑑 + ∑𝑑𝑑𝑖𝑖=1[𝑥𝑥𝑖𝑖2 − 10cos(2𝜋𝜋𝑥𝑥𝑖𝑖 )]

(7)

3.1.3. Griewank fonksiyonu (F3)
Düzenli şekilde dağıtılmış birçok yerel optimum noktaya sahiptir. Sürekli ve çok modludur. Tanımlı olduğu
aralık -600 ≤ x i ≤ 600 arasındadır. Denklem 8’deki gibi temsil edilmektedir. Optimum nokta 0’dır.
𝑓𝑓(𝑥𝑥) =

1

4000

𝑥𝑥

+ ∑𝑑𝑑𝑖𝑖=1(𝑥𝑥𝑖𝑖 )2 − ∏𝑑𝑑𝑖𝑖=1 cos � 𝑖𝑖 � + 1]

(8)

√𝑖𝑖

3.1.4. De Jong fonksiyonu (F4)

Keskin inişlere ve birçok düzlüğe sahip olan De Jong sabit boyutlu ve çok modlu bir fonksiyon türüdür. Global
optimum nokta 1 olmaktadır. Çok sayıda yerel minimum nokta ve bir global optimum nokta bulunmaktadır.
Bu fonksiyonda çoğu optimizasyon algoritması lokal optimuma takılabilmektedir. -65.536 ≤ x i ≤ 65.536
aralığında tanımlıdır ve Denklem 9’daki gibi temsil edilmektedir.
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = (

1

500

+ ∑25
𝑗𝑗=1

1

𝑗𝑗+∑2𝑖𝑖=1(𝑥𝑥𝑖𝑖 −𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 )6

)−1

(9)

3.1.5. Hartmann fonksiyonu (F5)
Çalışmada 3 boyutlu hartmann fonksiyonu kullanılmıştır. Bu fonksiyon 4 adet lokal optimum noktaya sahiptir.
Sabit boyutlu ve çok modlu bir fonksiyon türüdür. [0,1] Aralığında tanımlıdır. Optimum nokta -3.86’dır ve
Denklem 10’daki gibi temsil edilmektedir.
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = − ∑4𝑖𝑖=1 𝑐𝑐𝑖𝑖 exp(− ∑3𝑗𝑗=1 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑥𝑥𝑗𝑗 − 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 )2 )

(10)

3.2. Basınçlı Kap Tasarım Problemi
Optimizasyon problemlerinin performanslarını ölçmek için gerçek mühendislik problemleri sıkça
kullanılmaktadır. Bu problemlerden biri de basınçlı kap tasarım problemidir.
Basınçlı kap Şekil 3’te görüldüğü gibi iki ucu yarı küresel başlıklarla kapalı olan bir silindirdir ve bu problemde
amaç malzeme, kaynak ve şekillendirme maliyetini minimize etmektir. Problemde Ts (x 1 ) kabuk kalınlığı, Th
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(x 2 ) başlık kalınlığı, R (x 3 ) iç yarıçap ve L (x 4 ) başlık haricindeki uzunluk olmak üzere 4 adet tasarım değişkeni
bulunmaktadır [8].
Değişkenlerin değer aralıkları 0.0625 ≤ 𝑥𝑥 1 ,𝑥𝑥 2 ≤ 99×0.0625 ve 10 ≤ 𝑥𝑥 3 ,𝑥𝑥 4 ≤ 200 olarak tanımlanmıştır.
Problemin formülasyonu ve kısıtları Denklem 11’de gösterilmiştir.
L

Th

Ts

R

R

Şekil. 3. Basınçlı Kap Tasarımı [12]
𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 0.6224𝑥𝑥1 𝑥𝑥3 𝑥𝑥4 + 1.7781𝑥𝑥2 𝑥𝑥32 +3.1661𝑥𝑥12 𝑥𝑥4 +19.84𝑥𝑥12 𝑥𝑥3

(11)

𝑔𝑔1 (𝑥𝑥) = −𝑥𝑥1 + 0.0193𝑥𝑥3 ≤ 0 , 𝑔𝑔2 (𝑥𝑥) = −𝑥𝑥2 + 0.00954𝑥𝑥3 ≤ 0

𝑔𝑔3 (𝑥𝑥) = −𝜋𝜋𝑥𝑥32 𝑥𝑥4 − 43𝜋𝜋𝑥𝑥33 + 1296000 ≤ 0 , 𝑔𝑔4 (𝑥𝑥) = −𝑥𝑥4 − 240 ≤ 0

3.3. Deney Sonuçları

Deneylerde algoritma bitiş kriteri olarak fonksiyon değerlendirme sayısı kullanılmış ve 10000 olarak
belirlenmiştir. Standart algoritma ve kaotik versiyonlarındaki başlangıç parametreleri literatürde kullanılan
değerler olup d kök =10-3, d dal =3, N pop =50, a =10-1, makDuraklama=250 ve tol=10-3 olarak seçilmiştir.
a Uygunluk fonksiyonu hesaplanırken paydayı sıfır yapmamak için kullanılan parametreyi, makDuraklama
yukarıda bahsedilen tekrar başlatma stratejisi için kullanılan parametreyi, tol Denklem 2’de ve tekrar başlatma
stratejisinde kullanılan sınır değerini ifade eden parametreyi temsil etmektedir. Algoritmalarda rastgele sayı
dizileri kullanıldığından adil bir değerlendirme için algoritmalar 50’şer kez çalıştırılarak ortalamaları alınmıştır.
Ayrıca algoritmalardan alınan sonuçlara parametrik olmayan istatistiki bir test olan wilcoxon sıra toplam testi
uygulanmıştır. Bu test gözlenen değerler arasında anlamlı bir farkın olup olmadığının anlaşılması için
uygulanmıştır. Testin güven aralığı %95 olarak belirlenmiştir.

3.3.1. Kalite Test Fonksiyonları Deney Sonuçları
F1 fonksiyonu için Standart DKA ve KHDKA3 algoritmalarından alınan sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir.
Aynı şekildeF2 fonksiyonu test sonuçları Tablo 3’te, F3 fonksiyonu test sonuçları Tablo 4’te, F4 fonksiyonu
test sonuçları Tablo 5’te ve F5 fonksiyonu test sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. Wilcoxon sıra toplam testi
sonuçları ise Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo II. F1 fonksiyonu için DKA ve KHDKA3 ile elde edilen sonuçlar
F1
Ortalama
Minimum
Maksimum
Standart sapma

DKA
0,08400096
0,036856
0,20836
0,037669843

KHDKA3
0,0393849
0,010988
0,12402
0,01951303

Tablo 2’deki değerler incelendiğinde F1 fonksiyonu için alınan sonuçlarda KHDKA3 algoritmasının optimum
noktaya daha yakın sonuçlar verdiği görülmektedir. Ayrıca Tablo 7’de verilen Wilcoxon sıra toplam test
sonuçlarında DKA ve KHDKA3 algoritmalarının verdiği sonuçlar arasında anlamlı bir fark olduğu
gözlenmiştir. Tablo 7’de durum sütununda bulunan “+” simgesi değerler arasında anlamlı bir fark olduğunu
gösterir.
Tablo 3’teki değerler incelendiğinde F2 fonksiyonu için alınan sonuçlarda yine KHDKA3 algoritmasının
optimum noktaya daha yakın sonuçlar verdiği görülmektedir. Tablo 7’de görülen Wilcoxon test sonuçları da
F2 fonksiyonu için iki algoritmadan alınan sonuçlar arasında anlamlı bir fark olduğunu doğrulamaktadır.
Tablo III . F2 fonksiyonu için DKA ve KHDKA3 ile elde edilen sonuçlar
F2
Ortalama
Minimum

DKA
9,561108
4,5408
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Maksimum
Standart sapma

14,3965
2,129296188

7,119
1,343892016

Tablo IV . F3 fonksiyonu için DKA ve KHDKA3 ile elde edilen sonuçlar
F3
Ortalama
Minimum
Maksimum
Standart sapma

DKA
0,007458999
0,00075807
0,034104
0,006653171

KHDKA3
0,002034241
0,00043212
0,005983
0,001063406

Tablo 4’teki değerler incelendiğinde F3 fonksiyonu için alınan sonuçlarda KHDKA3 algoritmasının optimum
noktaya daha yakın sonuçlar verdiği görülmektedir. Tablo 7’de görülen Wilcoxon sıra toplam test sonuçları da
F3 fonksiyonu için iki algoritmadan alınan sonuçlar arasında anlamlı bir fark olduğunu doğrulamaktadır.
Tablo V. F4 fonksiyonu için DKA ve KHDKA3 ile elde edilen sonuçlar
F4
Ortalama
Minimum
Maksimum
Standart sapma

DKA
10,080278
1,992
12,6705
3,95085134

KHDKA3
10,210716
0,998
12,6705
4,198718615

F4 fonksiyonu için optimum değer 1’dir. Tablo 5’teki değerler incelendiğinde ortalama değerlerde DKA
algoritmasının daha iyi sonuç verdiği görülmektedir. Minimum değere bakıldığında KHDKA3 algoritmasının
lokal optimumu geçerek global optimuma daha çok yakınsadığı görülebilmektedir. Tablo 7’deki Wilcoxon sıra
toplam test sonuçlarına göre DKA ve KHDKA3 algoritma sonuçları arasında anlamlı bir yoktur. Ancak
KHDKA3 algoritması 0,998 değerine ulaşarak lokal optimumdan kaçmayı başarmıştır.
Tablo VI . F5 fonksiyonu için DKA ve KHDKA3 ile elde edilen sonuçlar
F5
Ortalama
Minimum
Maksimum
Standart sapma

DKA
-3,859108
-3,8604
-3,8071
0,008865131

KHDKA3
-3,86005
-3,86
-3,7957
0,00962406

F5 fonksiyonu için optimum nokta -3,86’dır. Tablo 6’daki değerler incelendiğinde iki algoritmanın da optimum
noktaya yakın değerler verdiği görülebilmektedir. Tablo 7’deki Wilcoxon sıra toplam test sonuçları iki
algoritma arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. Ancak KHDKA3 algoritması F4
fonksiyonundaki duruma benzer olarak lokal optimumdan kaçabilmiş ve global optimum nokta olan -3,86
değerini bulabilmiştir.
Tablo VII . Wilcoxon sıra toplam testi sonuçları

F1
F2
F3
F4
F5
Basınçlı
kap p.

DKA-KHDKA3
Rp
22
p ≤ 0,05
0
p ≤ 0,05
66
p ≤ 0,05
196,5
p ≥ 0,05
414
p ≥ 0,05

R+
1253
1275
1209
209,5
667
762

513

p ≥0,05

durum
+
+
+
-

3.3.2. Basınçlı Kap Problemi Deney Sonuçları
Bu problem için algoritmalar yine 50’şer kez çalıştırılmış ve alınan sonuçlar Tablo 8’de özetlenmiştir.
Tablo VIII . Basınçlı kap problemi için DKA ve KHDKA3 ile elde edilen sonuçlar
Basınçlı kap prob.
Ortalama
Minimum
Maksimum
Standart sapma

DKA
6645,338574
5967,5128
7645,1085
487,9124074
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Tablo 8 incelendiğinde KHDKA3 algoritmasının hem ortalama değerde hem de minimum değerde optimuma
daha iyi yakınsadığı görülebilmektedir. Ancak Tablo 7 incelendiğinde 50 bağımsız çalıştırma sonunda iki
algoritmanın verdiği değerler arasında anlamlı bir fark olmadığı gözlenmiştir.

4. SONUÇ
Bu çalışmada kaotik haritaların DKA üzerindeki etkisini incelemek amacı ile kaotik DKA versiyonları
oluşturulmuştur. Kaotik versiyonlar, DKA’da rastgele sayı dizisi kullanılan kısımların kaotik harita
fonksiyonları ile değiştirilmesi ile oluşturulmuştur. DKA ve KHDKA’lar farklı kategorilerden seçilen 5 kalite
test fonksiyonu ve bir adet gerçek mühendislik problemi üzerinde çalıştırılmıştır. DKA ve kaotik versiyonlar
içerisinde en iyi sonucu veren KHDKA3 algoritmasının sonuçları karşılaştırmalı tablolarda verilmiştir. Bu
karşılaştırmaların yorumlanmasında Wilcoxon sıra toplam testinden de faydalanılmıştır. Özellikle tek modlu
ve çok modlu test fonksiyonlarında KHDKA3 algoritmasının çözüm kalitesini arttırdığı gözlenmiştir. Sabit
boyutlu ve çok modlu kalite test fonksiyonlarında ve gerçek mühendislik probleminde KHDKA3 optimum
noktaya daha iyi yakınsamış fakat Wilcoxon sıra toplam testinde anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Sonuç
olarak, kaotik haritaların algoritmanın lokal çözümlerden kaçmasında ve arama yeteneğinin artmasında etkili
olduğu gözlenmiştir.
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Abstract
This review presents a research that handles approaches on used Direct Torque Control (DTC)
techniques and studies with their advantages and disadvantages. Aim of this study is providing both
the theorical and practical information about DTC for researchers who will study on this. Usually, on
performing High- performance motor drives vector control techniques are being used. With aim of
eliminate difficulties on the performings of this technique, DTC was proposed by Takahashi and
Noguchi in 1985. This method controls torque and stator flux values based on the measured stator current
and voltage value. Availability to producing the desired torque and can be studied over a wide speed
range stably, having the fast torque response and low harmonic losses, to be least affected by the
engine parameters changes are advantages of this method. Besides these advantages, torque and current
fluctuations are can be counted as disadvantage of DTC. Although DTC is basically designed for
asynchronous motor, it can be performed on other motors and has a lot of applications on literature. We
studied researchs and performs about this subject in our study (methods such as switching techniques,
intelligent hybrid control methods etc.). As a result of this study, In comparison with some control methods
such as conventional vector control and PID control methods, we observed that DTC has been found to
exhibit better dynamic performance.
Keywords: Comparison of DTC, DTC, Use Areas of DTC

1.

INTRODUCTION

Control techniques are used to make a AC motor follow given data (speed, location, torque…) at
desired performance. As it given at figure 1, generally we can separate Variable Frequency
Control Techniques into two groups, scalar and vector [1,2]. At Ac motor driver systems which are
using scalar control systems, desired performances cannot be provided accurately. That is why
vector control methods replaced scalar control methods. Purpose of vector control technique is
controlling torque and current independently by making two components of stator currents
independent one from other and linearization of torque characteristics of motors [2,3,4]. Success of
vector control techniques depends on accurately detecting flux vector’s position. That situation
creates some difficulties for application of that technique and performance limitations. That is why
DTC technique is developed as an alternative to vector control techniques [3,5]. This technique is
based on application of switches string which directly debugging errors on torque by references
and calculated flux, to power switch units on inverter. With that technique, obligation of knowing
exact position of flux vector is totally eliminated [3,4].

1280

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

Figure 1. Classification of IM control methods [1]

The greatest advantages of DTC technique is; providing desired torque without speed sensors and can operate
over a wide speed range stably. And the greatest disadvantage is, hexagonal flux vector trajectory and
distorted stator current at low motor speed, motor start-up problems e.g. no possibility of motor “excitation”
at the torque set value equal zero and flux fluctuations [6,7]. Nowadays development researches of classical
DTC techniques are going on. That study contains advantages and dis advantages of DTC technique
compared to other control techniques, DTC types and usage areas.

2.

DIRECT TORQUE CONTROL

DTC technique is based on calculating flux and torque’s instantaneous values only by stator variables. DTC
usually can be performed in two ways, hysteresis and space vector modulator [6,8]. Beside at hysteresis DTC
it is difficult to obtain constant switching frequency, it needs high switching frequency. That is why hysteresis
DTC needs very fast microprocessor and power electronics units that can work on high switching frequency
[7]. But at space vector modulated DTC, high switching frequency is not needed and constant switching
frequency can be obtained. Because of these advantages space vector modulated DTC has been used on
motor control applications commonly [8]. At figure 2a hysteresis DTC [5], in figure 2b block diagram
of space vector modulated DTC (SVM-DTC) is shown [9]

(a)

(b)
Figure 2. a) Block diagram of hysteresis DTC [5]
b) Block diagram of SVM-DTC [9]

If we go by simple block diagram at Figure 3a, we can examine DTC technique in 4 main part. These parts
are; stator flux and torque cutter, hysteresis flux and torque comparer and optimum switching vector table [7].
Flux and torque cutter provide cutting motor’s stator flux and torque by using two phase stator current, dc
voltage and switching vector data. Error data obtained by comparing torque and stator flux references data
with cutter data, are applicate to hysteresis comparer’s inputs and produces control signals at outputs. By
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using that signals and stator flux space vector position, the most proper switching vector is chosen at Table 1
and applicate to voltage fed invertor.
Table 1. Optimum switching Table and invertor output voltage and space vectors and areas [7]
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STUDIES

Usually studies on DTC can be arranged in order; eliminating obvious problems of DTC technique, upgrading
DTC techniques by using different algorithms and structures, comparing of control techniques, applying
to different kinds of motors and drivers using and using motors without sensors. With all these studies
are valuable, in this study a few of them are examined.

3.1 Comparing of Control Techniques
In literature study, classical DTC technique is compared with general Field Orientate Control and other
control techniques and also DTC techniques in each other.
Study in number [2], after AC driver classification as constant frequency and variable frequency, control
types given in Table 2 are compered each other based on some parameters.
Table 2: Comparing of control techniques from different angles [2]
Control Type

DC control

Torque
Control

Direct

Flux
Control

Direct

Scalar control
Field
Orientate
Control
(FOC)

Response
speed

High

Advantages
•
•
•

High accuracy
Good torque response
Simple

•

•

Speed sensor is not
necessary
Simple
high accuracy
Good torque response

•
•

Speed sensor is not
necessary
Medium accuracy
Perfect
torque
response

Speed sensor is needed for
high accuracy

Low

Indirect

Direct

High

•
•
•
•

DTC

Direct

Direct

High

Disadvantages

•
•

•

Maintenance
motor
and costs
Speed
sensor
is
needed
for
high
accuracy
Low accuracy
Bad torque response

Speed sensor is always
necessary

Results of this compares are;
•

Variable frequency drivers are providing better dynamic performance than constant frequency.

•

Scalar control techniques are proper for low speed changing applications but not proper for sensitive
speed and torque adjustments needed applications.

•

Advantages of vector control comparing to scalar control is given as; better torque response, producing
full load torque at close to zero speed, perfect speed control. And disadvantages are; technique is more
expensive and has complicated algorithm.

•

Advantages of DTC techniques are; has the fastest response time, eliminating feed-back units, reducing
mechanical issues.
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In study number [9] Field Oriented Control (FOC), Switching Table Direct Torque Control (ST-DTC) and
SVM-DTC techniques which are being used in asynchronous motor which works at tram that is being used in
public transport are compared with each other. Results of corporations are presented at Table 3. As we see at
Table 3, due to many advantages, SVM-DTC stands out in different applications.
Table 3: Comparison of FOC, ST–DTC and SVM-DTC [9]
FOC
Advantages

•
•
•
•
•
•

Disadvantages

•
•
•

ST-DTC

SVM-DTC

Modular
Constant
switching
frequency
Unipolar inverter output
voltage
Low switching loses
Low
sampling
frequency
Linear PI controllers

•

•

Coordinate
transformation
Current control loops
Control
structure
depended
on
rotor
parameters

•
•

•
•
•

•
•
•

Structure independent on
rotor
parameters,
universal for IM and
PMSM
Simple implementation of
sensorless operation
No
coordinate
transformation
No current control loops
No modulator
Bipolar inverter output
voltage
Variable
switching
frequency
High switching loses
High sampling frequency

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Structure independent on
rotor
parameters,
universal for IM and
PMSM
Simple implementation
of sensorless operation
No
coordinate
transformation
No current control loops
Modulator
Constant
switching
frequency
Unipolar inverter output
voltage
Low switching loses
Low sampling frequency
Linear PI controllers

Changing of frequency or temperature causes changes at stator and rotor resistant. That is why, flux and
electromagnetic torque calculated wrong and as a result performance of DTC decreases. To overcome this
problem, in study number [13] for IM motor driver, a space vector pulse-width modulation scheme combined
with the input-output feedback linearization technique (DTC-IOFL) is suggested. That suggested technique is
compared with classical DTC (C-DTC) technique. Results of many simulations are given. According to
results at figure 3, proposed IOFL controller has better tracking performance and robustness against
parameters variations as compared with the C-DTC.

Figure 3. Drive response under stator resistance change [13]
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3.2. Reducing Torque Fluctuation
It is possible to encounter many studies on literature about reducing torque fluctuation. In study number [10],
to reduce torque fluctuation compares a new adaptive bandwidth DTC (AB-DTC) with C-DTC technique.
That technique offers adaptive bandwidth instead of constant bandwidth in hysteresis control. İt is shown in
simulators that torque fluctuation can be reduced 60-65% in this way. In study number [11] flux areas in CDTC technique are examined and in order to reduce torque fluctuation flux areas has been shifted. In study,
current, voltage, flux, torque graphics of both of techniques are compared and intersected with speed and flux
based Model Reference Adaptive System (MRAS). According to obtained results, fluctuations at torque is
reduced by shifting flux areas and changing switching table.
Recently Fuzzy logic is getting more important at soft calculating applications. Hence, the development of
high-performance control strategies for AC motor drives resulted in a rapid evolution [15,12]. In study
number [12], Fuzzy logic controller is used with DTC to reduce torque fluctuation. Speed error signal and
current signal changing are given as input to fuzzy logic controller. And the torque hysteresis amplitude
increment is output of fuzzy logic. Controller adjusts torque hysteresis amplitude dynamically. Also in
simulation results shows that offered technique reduces torque fluctuation more than classical technique. In
study number [17] has been studied on direct torque control by fuzzy logic based switching to reduce speed
and torque fluctuation in direct torque control. Hysteresis controllers and vector selectors in classical
controllers are replaced with fuzzy logic based switching technique. According to study results, speed and
torque fluctuations at flux vector area changing at classical control are reduced by offered technique in empty
and loaded working conditions,
In study number [14], approached method DTC (AMDTC) which uses datas of the angular location to
address the switching table to fix torque and flux by two hysteresis controller is presented. By that technique
electromagnetic torque fluctuation and output current total harmonic dis-tortion (THDt) are minimized. Study
is verified by similution results. In figure 4, results about torque fluctuation of study is given. Also in study,
temperatures of IGBT are considered and results are given at table 4. As we see at table, altough suggested
technique is increasing IGBT case ve junction temperature a bit, good results are taken at torque fluctuation
and THD of IA.

Figure 4. Electromagnetic torques (Te) and reference torque (Tref) of AMDTC during startup [14]
Table 4. The results AMDTC of the IM for a load of 60 Nm [14]
AMDTC
Startup time (s)
Phase current IA(A)
THD of IA (%)
Torque ripple (Nm)
Reduction in torque ripple (%)
N. commutation
Case temperature (K) in the IGBT at 0.15 s
Junction temperature (K) in the IGBT at 0.15 s

a
0.008
73.55
6.11
9.55
Nothing
1370
323.654
324.588
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b
0.0064
72.01
2.6
3
65.88
3600
332.089
332.296

c
0.0062
71.88
2.5
0.4
95.81
26000
385.395
404.533
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Here, N is the commutations numbers of switches.
In switching reluctance motors (SRM), torque fluctuation is one of the main problems. That is why, in study
number [16], to reduce torque fluctuation DTC technique applied and compared with PI controller. In this
study, Artificial neural network (ANN) is used to estimate torque at SRM and to calculate magnetic flux
better. Input of ANN is position and current, and at output, magnetic flux is estimated. As it shown in figure
5, results which obtained from DTC and classical PI controller based motor controller are compared. As a
result, it is shown that while motor works on its basic speed, it produces more reliable torques than classical
PI controller.

Figure 5. Overlapped outputs torque graphics of SRM [16]

3.3. Other Studies
In here, different DTC studies at some applications are presented.
In study number [18] DCT technique applied to five-phase asynchronous motor and compared with threephase asynchronous motor from standpoint of torque performance. Five-phase inverter provides 32 voltage
vectors with regard to 8 voltage vectors generated by three-phase inverter. Suggested the five-phase DTC
system has thirty-two space voltage vectors, which provide greater flexibility in selecting the inverter switching
states thus accomplishing a more precise control of the stator flux and torque. According to given simulations
and experimental results, demonstrate a better dynamic and steady state performance with DTC for fivephase induction motor, which suggest that the combination of DTC with multi-phase induction motor have a
great practical prospect in motor drives.
Lately, FPGA is being used at an increasing rate as an alternative to other processors (such as DSP) at electric
motor control techniques. It should be emphasized that such high processing frequency (low loop period) as
in the proposed FPGA application, cannot be obtained by means of any DSP application, even such, which
takes advantage of the fastest available ones [19]. In this study, DTC technique is embedded to FPGA by
using CORDIC algorithm to control asynchronous motor. As a result, the developed FPGA-based DTC
structure enables designing an efficient application for induction motor control. Due to the high processing
frequency, the digital FPGA-based DTC application is similar in its features to the analogue realisation based
on the comparators. Yet all the advantages of the digital structure, i.e. high flexibility, parameterization
capability, etc. remain unchanged.
Another study based on DTC technique is control techniques for AC motors without sensors [20-22]. In
study number [20], direct torque and flux control is suggested for three-phase induction motors control
without sensors . Proposed decoupled control between the amplitude and angle of stator flux for generating
the pulses for VSI. The estimation errors of stator flux and rotor speed are within the limits ( ±1) when
compared to the actual values. According to simulation results, proposed technique gave the stator current,
flux linkage and torque ripples less when compared with the conventional technique.
In studies number [21] and [22] PSMS’s control without sensors performed by Model Reference Adaptive
System (MRAS) algorithm using on DTC technique. The MRAS is utilized to estimate speed and reduced the
torque ripple & improves the accurate output. In study number [21] SVM technique is used to reduce torque
fluctuation. When results of study examined; Using the model reference adaptive system for estimate the
rotor speed of a PMSM, it will effect of the variation of motor parameters. Experimental results have
estimates the errors, it will global stability of the drive system for various operation condition. In results of
study number [22], thanks to suggested technique good dynamic performance, speed estimation precise and
fast torque response obtained.
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4.

RESULTS

This study is a short survey to presentation of DTC technique and giving information about its types and
application areas to researchers. DTC technique is a vector technique and it is developed as an alternative for
FOC. Greatest advantages of that technique is claimed as it can produce required torque without speed sensor
and can work in a wide speed range stably. Generally, DTC technique is being performed in two ways,
hysteresis and space vector modulation. Although DTC is developed for asynchronous motor, nowadays its
usage is spreads at motors such as PMSM and SRM. When classical DTC technique is compared with other
control techniques, it has better specifications such as response time, torque and flux control. Besides that, to
develop and eliminate disadvantages of DTC, new kinds of DTCs are emerged and its advantages are shown
by comparing with classical DTC techniques. Specially with this type and hybrid control techniques, torque
and speed fluctuations are going to be minimized. Although getting many successful results at DTC techniques,
as it shown in studies, there are points need to be improved especially at application areas to be an ideal motor
driver.
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Abstract
Classical methods that examine the effect of a parameter on a result are insufficient to explain the results
that are affected by more than one parameter. The response surface methodology (RSM) is one of the
experimental design methods that can save time and cost, which can be used to examine the simultaneous
effect of multiple parameters on the results. In cases where rapid precautions from corrosion are
required, possible damages can be reduced in the shortest time with less cost by the protection methods to
be investigated by this method. In this study, copper electrode was coated with zinc-nickel-molybdenum
(ZnNiMo) alloy at two different current densities in the citrate-sulphate bath which had two different
molybdate salt concentrations. After that, the polyaniline (PANI) films were synthesized applying two
different scanning rates on the surface in sodium oxalate medium + two different concentrations of
molybdate salt including aniline. The working parameters were optimized using the “Factorial Min-Run
Screening" design in the Stat-Ease Design Expert software. The electrochemical characterization of the
coated and uncoated electrodes was carried out by linear sweep voltammetry technique. Corrosion
performances have been monitored with anodic polarization curves and AC impedance spectroscopy
(EIS) in 3.5% sodium chloride solution. It was found that synthesis parameters of alloy coating are
important for PANI film synthesis, and PANI film synthesis parameters at different molybdate
concentration in the neutral medium have a high effect on corrosion resistance.
Keywords: Corrosion, zinc-nickel-molybdenum, polyaniline, statistical experiment design.

1. INTRODUCTION
Corrosion is one of the natural hurdles in front of the developing industries and countries because of its
causing material and technical losses [1–5]. Unfortunately, corrosion can damage in various forms of copper
and its alloys, which have a very high utilization rate in industry, are also among the technical metals [6–10].
Many researches in the literature suggest various techniques for reducing corrosion-related damage in the
technical metals. The most common of them is the electrodeposition technique. Zinc and its alloys with 8th
group metals (Fe, Ni, Co) are the most commonly used materials in the electrodeposition to protect the
oxidizable technical metals (such as copper) from corrosion in many industries [11–15]. But, the active
structure of the zinc requires that these coatings should be protected by passivating additives such as
hexavalent chromium ions. Although it is a process that protects this material, the damage of the hexavalent
chromium to the environment and human health makes researchers seek new methods that are more friendly
to the environment and human health [14], [16–17]. It has been reported by the many researchers that
hexavalent molybdenum can be used as an alternative to hexavalent chromium coatings [17–18]. Despite this
advantage, pure molybdenum has the disadvantage of not being coated alone by electrochemical ways from
aqueous solutions as chromium. Therefore, it requires formation of alloys with other metals such as zinc or
iron [17–19]. Many reports in the primary literature have been reported that zinc and its alloys provide a good
protective effect when electrodeposited with molybdenum [17, 18, 20–22]. Although metal and alloy coatings
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are effective methods for corrosion protection, different protection techniques are needed in the long run due
to the oxidizable nature of the metals. Research in recent years has shown that conductive polymers, which
can be coated on the surface by electrochemical ways, can be used to protect the material from corrosion [23–
25]. Polyaniline (PANI) is one of the widely used polymers for this purpose due to its properties such as
ecofriendly structure, easily polymerization, redox properties, high stability against environmental influences
etc. [16], [26–28]. A number of reports on the synthesis and characterization of PANI have appeared in the
literature during the past years. The common feature of these studies is that they demand a careful choice of
electrochemical parameters. Therefore, many scientists have investigated parameters such as
electropolymerization conditions, applied technique, electrolyte solution and its pH value, potential range and
scan rate [25], [29–32]. However, these studies are generally directed by changing of a single parameter and
the results it creates. Unfortunately, in the classic methods only one parameter changes at the same time have
to work like this. This situation is insufficient to explain the interaction of the parameters with the each other.
Response surface methodology (RSM) is one of the mathematical methods that can be used to examine the
change in the results of several parameters at the same time and is used in many disciplines in the literature
[33], [34].
In this study, the surface of the copper material was coated with zinc-nickel-molybdenum (ZnNiMo) alloy of
a certain thickness and the PANI film was synthesized on the surface in the presence of molybdate ions in the
aqueous neutral medium. Synthesis parameters are modeled by factorial experiment design and it is aimed to
examine the statistical effects of variable synthesis parameters on the surface and to construct response
surface graphs.

2. MATERIALS AND METHODS
All electrochemical studies were carried out on the CH Instruments 660B model electrochemical workstation
(S/N: A1420) with three electrode technique. All chemicals used are of analytical grade. The aniline was
distilled until it became transparent before use, and was kept in a cool and dark environment until used. All of
the solutions were prepared with bi-distilled water. As the working electrode, cylindrical copper electrodes
with a surface area of 0.1237 cm2 were used. The electrode was insulated with a thick polyester block outside
the surface that comes into contact with the solution and the backend that will provide the electrical
connection. Shortly before use, the exposed surfaces were polished with abrasive paper with 400 and 1200
grid, respectively, and washed with bi-distilled water. In the three-electrode cell, square platinum plate with
surface area of 0.50 cm2 was used as the counter electrode and Ag/AgCl (3M KCl) electrode was used as the
reference electrode.
For the ZnNiMo alloy, the citrate-sulphate coating bath of which composition was given in the Table 1 was
used. The bath pHs are left in their natural state (≈ pH 5.2). Based on the preliminary work and literature data
[17], current densities range between 30 (Cu/ZnNiMo 30 ) and 45 (Cu/ZnNiMo 45 ) mA/cm2 were used for 3 μm
alloy plating by chronoamperometry technique. The alloy coating was carried out at room condition, without
mixing the bath.
Table I . The content of alloy coating baths used

Chemical

ZnSO 4

NiSO 4

Concentration In 1st Bath (mol L-1)

0.19825

0.19825

0.20000

0.10000

0.00350

0.19775

0.19775

0.20000

0.10000

0.00450

Concentration In

2nd

Bath (mol

L-1)

Na 3 C 6 H 5 O 7 (NH 4 ) 2 SO 4

Na 2 MoO 4

For the PANI coating, the baths with component concentrations in Table 2 were used. The bath pHs are left in
their natural state. The electropolymerization was carried out with cyclic voltammetry technique at room
conditions, without mixing the bath. Alloy coated electrodes were first anodically passivated in the polymer
coating bath by applying 1 segment between -1.1 and 1.6 V potential at a scan rate of 10 mV/s. Next, the film
grow curves were taken for 800 seconds at a potential range of 0.0 and 1.6 V at a scan rate of at minimum 20,
at maximum of 100 mV/s without removing the electrode from the solution.
Table II . The content of polymer synthesis baths used

Chemical

Na 2 C 2 O 4

Na 2 MoO 4

C6H7N

L-1)

0.19750

0.00250

0.15000

Concentration In 2nd Bath (mol L-1)

0.19750

0.00250

0.03750

L-1)

0.19000

0.01000

0.15000

Concentration In 4th Bath (mol L-1)

0.19000

0.01000

0.03750

Concentration In
Concentration In

1st
3rd

Bath (mol
Bath (mol

The parameters required for the study were established by the Stat-Ease Design Expert software using the
above-mentioned baths and conditions. The Min-Run Screening technique, a factorial method for design, was
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used. The design parameters are given in Table 3. The designed experimental set is given in Table 4. The
reason for choosing the parameters is discussed in the next section.
Table III . Design parameters and its values

Min. Max.
Factor Alias
Value Value
1
A
2.5
10
2
B
37.5
150
3
C
20
100
4
D
3.5
4.5
5
E
30
45

Unit

Factor Description

mM
mM
mV/s
mM
mA/cm2

The concentration of molybdate salt in the polymer synthesis bath
The concentration of monomer in the polymer synthesis bath
Scan rate for electropolymerization
The concentration of molybdate salt in the alloy coating bath
Current density for alloy coating

Table IV . Designed experiment set with factorial Min-Run Screening technique

Run
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Factor 1
10
10
2.5
2.5
10
10
2.5
10
2.5
10
2.5
2.5

Factor 2
150
37.5
150
150
37.5
150
150
37.5
37.5
150
37.5
37.5

Factor 3
20
100
100
20
100
100
20
20
100
20
20
100

Factor 4
3.5
3.5
4.5
4.5
4.5
3.5
3.5
3.5
4.5
4.5
4.5
3.5

Factor 5
45
45
45
30
30
30
45
30
30
45
45
30

For metallic characterization, aqueous solution consisting of 0.05M EDTA and 0.5M Na 2 SO 4 was used.
Alloy coated, PANI layered alloy coated electrodes which are prepared using the designed experimental set,
and bare electrode were scanned in this solution with the anodic linear sweep voltammetry (LSV) technique
between -1.1 and 1.8 V with a scan rate of 4 mV/s. Surface images were taken by SEM (JEOL JSM-5500LV)
and high-resolution color digital camera (Canon EOS5D + Canon EF 100mm Ultrasonic Macro Lens) for
morphological analysis. The corrosion performances of the electrodes were monitored in artificial sea water
(aqueous 3.5% sodium chloride solution) by anodic polarization curves and AC impedance spectroscopy
(EIS) for 168 hours. Impedance data after 168 hours was obtained is modeled as equivalent electrical circuits
in the ZView2 software. The polarization resistance (R p ) values obtained from these circuits were entered in
response to the designed run. Then, the experimental design was analyzed with 2FI model to generate 3D
response surface graphs.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Proper surface preparation processes have a large effect on the effective corrosion protection which can
obtain from conductive polymers. Especially, homogeneous and passive surface are very important for the
electropolymerization to be realized correctly [15], [29]. For alloy platings, the change of current density,
which is a controllable parameter, changes the content of the alloy, and thus the surface morphology [33–35].
Especially, the correct selection of the current density (CD) in platings containing molybdenum is very
important for a smooth surface coating [19]. In Fig. 1, SEM images and macro photos of ZnNiMo alloy
coated at two different current densities on a copper surface from a bath containing 0.0035 M molybdate salt
are given. The effect of current density on the surface morphology is clearly visible from these images.
a1

a2

b1

b2

Fig. 1. Macro (1) and SEM (2) images of electrodes coated at 30 mA/cm2 (a) and 45 mA/cm2 (b) current density

The composition of the alloy platings, which changes with the influence of current density, directly affects
the corrosion resistance of the material. Fig. 2 shows the impedance graphs and anodic polarization curves of
the alloy coated at two different current densities from the bath containing 0.0035 M molybdate salt after 168
hours immersion time in a corrosive environment. In the impedance graphs, depressed semicircle extending
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from the high frequency region to the low frequency region for both electrodes represents the total resistance
(R p ) of the electrodes [36]. This resistance shows charge transfer (R ct ), diffuse layer (R d ), oxide layer (R o )
and alloy coating (R alloy ) resistances for both electrodes. Unlike the Cu/ZnNiMo 30 electrode, for the
Cu/ZnNiMo 45 electrode, a linear part known Warburg impedance was observed in low frequency range,
which was related to ion diffusion processes taking place through the pores of the plating and oxide layers
towards the underlying metal surface at metal/solution interface. Warburg impedance observed for
Cu/ZnNiMo 45 electrode indicated the effective barrier behavior of the coating. When the anodic polarization
curves are examined, it is seen that the corrosion current for Cu/ZnNiMo 30 electrode is 3.6590 × 10-6 A, while
the corrosion current for Cu/ZnNiMo 45 electrode is 1.2010 × 10-6 A. The corrosion current is directly
proportional to the corrosion rate [37]. According to this, it can be said that the Cu/ZnNiMo 45 electrode is
more resistance than the Cu/ZnNiMo 30 electrode coated. This data is consistent with the impedance data.
When considering the corrosion potentials obtained from anodic polarization data, potential values for
Cu/ZnNiMo 30 electrode and Cu/ZnNiMo 45 electrode have been reached -0.169 and -0.178 V, respectively.
a

b

Fig. 2. Impedance graphs (a) and anodic polarization curves (b) of the ZnNiMo alloy coated at 30 mA/cm2 (▬) and 45
mA/cm2 (▬) current densities on a copper from bath containing 0.0035 M molybdate salt after 168 hours immersion time
in artificial seawater

According to the literature, the change of molybdate salt concentration in the alloy coating bath affects the
characteristics of the alloy plating and the amount of molybdenum in the alloy plating. The amount of
molybdenum in the alloy plating increased to a certain extent by the increase of molybdate ion concentration
in the bath [17], [19]. When the stability of molybdenum oxide films is taken into consideration, it can be said
that it will have an effect on the corrosion resistance. As a matter of fact, our previous study confirms this
assumption [38]. Therefore, molybdate salt concentration in alloy coating bath parameter was studied by
experiment design.
Conductive polymers can be converted into advantage such as increasing conductivity or preventing
corrosion by using dopant ions. The literature [39], [40] shows that the presence of molybdate ions in the
polymer synthesis medium enhances the prevention efficiencies of conducting polymers. Preliminary studies
have also shown that the presence of molybdate ions in the polymer synthesis environment affects the
corrosion resistance. At the same time, molybdate ions have contributed to the passivation of the surface. This
allows a more homogeneous polymer synthesis on the surface. From the experimental design Run 1 (R1) and
Run 7 (R7) studies are suitable for investigating the effect of different molybdate salt concentrations on the
corrosion resistance in the polymer synthesis environment with the classical method. Fig. 3 shows the
impedance graphs and anodic polarization curves of these studies after 168 hours of immersion time in a
corrosive environment. From these results it can be seen that, there is depressed semicircle shapes
representing the R p resistance including of R ct , R d , R o , R alloy and polymer film (R pf ) resistances extending
from the high transfer region to the low transfer region, for R7 parameter, while depressed semicircle
observed for R1 parameter is attributed to the R p resistance for high frequency region. In addition, Warburg
impedance recorded for R1 study was observed in low frequency range, which was caused by accumulation
of corrosion products between the metal and solution, unlike the R7 study. It was found that the corrosion
performance of Cu/ZnNiMo/PANI electrode obtained for R1 study was higher than the R7 study. It can be
said that differences obtained from corrosion tests is caused by molybdate ions, since the only difference in
polymer synthesis medium is the concentration of molybdate salt. By means of the anodic polarization
curves, 2.4360 × 10-7 and 6.0830 × 10-7 A of corrosion current values for R1 and R7 are indicated,
respectively. These current values support impedance data and show that the difference in molybdate salt
concentration in polymer synthesis medium affects the corrosion rate and consequently the corrosion
resistance.
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a

b

Fig. 3. Impedance graphs (a) and anodic polarization curves (b) of the R1 (▬) and R7 (▬) studies after 168 hours
immersion time in the artificial seawater

The anodic linear sweep voltammogram curves obtained for metallic characterization of uncoated and coated
electrodes are given in Fig. 4. Metallic characterization studies have been carried out in all runs to determine
the suitability of the minimum and maximum values to actual experimental work. These studies confirmed
the presence of the alloy under polymer film after polymer film was synthesized on the alloy plating surface.

Fig. 4. LSV curves of bare (▬), alloy coated (▬), PANI film coated (▬) electrodes

In Fig. 4, the current increases in the cathodic potential area belong to the dissolution of coated alloy
components. These peaks show the presence of the alloy coating under the polymer film. The peak at approx.
−0.393 V for Cu/ZnNiMo/PANI electrode and the peaks which could not be well resolved from each other at
−0.720 V and −0.292 V for Cu/ZnNiMo electrode are due to dissolution of zinc, nickel and molybdenum and
formation of zinc, nickel and molybdenum complex with EDTA, while these peaks for Cu electrode are not
seen in these potentials. The single peak corresponding to the anodic dissolution of copper substrate is
observed at approx. +1.098 V. The current values of the coated electrodes are significantly lower than those
of the bare copper electrode. This case indicates that alloy plating or PANI film coating prevents the
dissolution of Cu component.

3.1. Response Surface Graphs and Effect List
As mentioned in the previous section, the polarization resistances obtained from the impedance data are
entered as the design response. When the effect of the parameters on the corrosion resistance is analyzed with
the factorial 2FI model, the following list given in Table 5 and response surface graphs are obtained.
As seen in Table 5, simultaneous change in the scan rate and monomer concentration is most effective in
corrosion resistance. On the other hand, the molybdate salt concentration in the polymer synthesis medium
has a high effect on corrosion resistance.
As described in the previous subsection, applied current density to produce an alloy coating is an important
parameter to obtain a homogeneous and resistive surface. According to the list in Table 5, applied current
density has been found to affect corrosion resistance at a high value of 18%. The molybdate salt
concentration in the alloy coating bath is not as effective as the molybdate salt concentration in the polymer
synthesis medium on corrosion resistance.

Table V . The effect of studied parameters on corrosion resistance
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Alias

Contribution Percent

A

11.03

B

1.39

C

8.58

D

9.08

E

18.08

AB

2.31

AC

0.020

BC

31.61

BE

0.063

DE

4.41

ABC

13.43

When all the results are collected and evaluated, it is seen that the alloy synthesis parameters are important
for obtaining a homogeneous and adhesive polymer film, and the polymer synthesis parameters are important
for corrosion resistance.

Fig. 5. Response surface graph obtained for Factor 1 and Factor 4

The response surface graphs examining the effect of molybdate concentration of polymer and alloy baths on
the corrosion resistance is given in Fig. 5. It has been seen that, when the molybdate concentration of polymer
synthesis bath is high, the effect of alloy bath’s molybdate salt concentration on the corrosion resistance is
significantly important. At the same time, when molybdate concentration of alloy bath is high, the corrosion
resistance sharply increases with increase in molybdate concentration of polymer synthesis bath.

Fig. 6. Response surface graph obtained for Factor 2 and Factor 3
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In Fig. 6, the monomer concentration in the polymer synthesis bath is compared with the scan rate with
response surface graphs. It is seen that the higher scan rate in applied range lead a higher corrosion resistance
at each monomer concentration, while the increase in monomer concentration has slightly effect on corrosion
resistance on low scan rates.

Fig. 7. Response surface graph obtained for Factor 4 and Factor 5

As seen in Fig. 7, the high current density gives a higher corrosion resistance at each molybdate salt
concentration. The increase in molybdate salt in the alloy bath was found to have a negative effect on
corrosion resistance. This is thought to be the negative effect of molybdenum on entropy of crystal structure
of alloy coating.

4. CONCLUSIONS
As a result of this study, RSM was observed to be a useful method to save time and cost to investigate the
effect of working parameters on the corrosion resistance. According to the results of the study, the passivation
of alloy coating is important for synthesis of PANI film. Consequently, the alloy coating surface obtained
from different molybdate concentration bath have a high effect on corrosion resistance.
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Abstract
In industry, copper and iron based metals such as mild and stainless steel have been widely used in
numerous applications for many years. Protective coatings such as organics, silicones, inorganic
compounds and metallic coatings have been used widely for metal corrosion control. In industrial,
metallic coatings such as zinc and nickel plating are among those most widely used for protecting
oxidizable metals in account of their high corrosion resistance as well as good mechanical properties.
Yet, the zinc and nickel plating application in various industrial sectors including the automotive, electric
and electronic industry are insufficient to protect the oxidizable metals. Zinc alloys can improve
corrosion resistance when compared to pure zinc and nickel plating in the protection of ferrous-based
metals and copper. This is easily achieved by alloying Zn with more noble metals such as Fe, Ni, Mo and
Co. Among molybdenum-zinc alloy coatings have attracted considerable attention due to their excellent
corrosion resistance, good paintability, formability, and weldability. In this study, coating the base metal
with certain metals is the principal method for corrosion control. Zinc-nickel and zinc-nickelmolybdenum particles were electrochemically deposited on copper electrode applying current of 30 mA
by chronopotentiometry technique. ZnNi and ZnNiMo particles showed homogenous, smooth and
different structure. Corrosion performances of Cu/ZnNi and Cu/ZnNiMo electrodes were evaluated using
AC impedance spectroscopy, anodic polarization curves and corrosion potential-time in 3.5 % NaCl
solution. Corrosion test results showed that the ZnNi and ZnNiMo particles exhibited important barrier
efficiency on Cu electrode.
Keywords: Electrodeposition, ZnNi alloy, ZnNiMo alloy, corrosion resistance

1. INTRODUCTION
The anticorrosive use of coating for metal substrates is primarily dependent on sacrificial and barrier
protection mechanisms. Since the main demand of the industry is the highest corrosion resistance and coating
materials with the lowest thickness that Zn coatings cannot provide, scientists have changed the Zn coatings
to Zn alloy coatings [1-5]. Storage of zinc and other metals together is a way to improve the anticorrosion
properties of zinc coatings. For example, in the automotive industry, the zinc-iron group metal alloys (Zn-Ni,
Zn-Co and Zn-Fe) have begun to be widely used [6-10]. Among them, molybdenum-zinc alloy coatings have
attracted considerable attention due to their excellent corrosion resistance, good paintability, formability, and
weldability. Molybdenum has been found to be an alloy component that affects the properties of metallic
coatings positively [11]. Molybdenum is a metal which cannot be electrodeposited alone. However, it is
possible to co-deposit molybdenum with some other metals, mainly iron-group metals [12-20].
In this study, zinc-nickel and zinc-nickel-molybdenum particles were electrochemically deposited on a copper
electrode subjected to current of 30 mA by chronopotentiometry technique. The corrosion performances of
Cu/ZnNi and Cu/ZnNiMo electrodes were evaluated using AC impedance spectroscopy, anodic polarization
curves and a corrosion potential in 3.5 % NaCl solution.
*
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2. MATERIALS AND METHODS
All electrochemical experiments were performed in a standard one-compartment three-electrode cell. The
reference electrode was Ag/AgCl (3 M, KCl) and the counter electrode was a platinum sheet with 0.36 cm2
of surface area. In this study, all electrode potential values were referred to this reference electrode. The
working electrode used in this study was copper with surface area of 0.1237 cm2. The surface of this
electrode was carefully polished with abrasive paper (1200 grid), degreased with 1/1 ethanol/acetone mixture,
washed with distilled water and dried. CHI 608 model digital electrochemical analyzer was used for all
electrochemical measurements. The following table shows the contents of the alloy coating bath.
Table1. The contents of ZnNi and ZnNiMo alloy coating bath

Chemical

ZnSO 4

NiSO 4

Na 3 C 6 H 5 O 7

(NH 4 ) 2 SO 4

Na 2 MoO 4

Marker

Bath concentration

0.19825

0.19825

0.20000

0.10000

0.00350

ZnNiMo

(mol/L-1)

0.20000

0.20000

0.20000

0.10000

-

ZnNi

Meanwhile, the coating was carried out under room conditions without stirring the solution. Zinc-nickel and
zinc-nickel- molybdenum particles were electrochemically deposited on copper electrode applying current of
30 mA with chronopotentiometry technique. Electrochemical impedance measurements were obtained at
measured open circuit potential values applying 5 mV of amplitude in frequency range from 105 to 10-3 Hz.
The anodic polarization curves were recorded after 168 h of immersion time in corrosive test solution.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
3.1. Synthesis
3.1.1. Zinc-Nickel and Zinc-Nickel- -Molybdenum Plating
Zinc-nickel and zinc-nickel-molybdenum particles were electrochemically deposited on a copper electrode
applying a current of 30 mA with a chronopotentiometry technique. It was observed that the potential values
from the ZnNiMo alloy coating curve were stabilized in a shorter period of time and that the resulting coating
was also homogeneous.

Fig 1. The chronopotentiometric diagram of ZnNi alloy plating and ZnNiMo alloy plating deposited on
copper electrode applying current of 30 mA in chloride bath condition

3.2 Characterization
Linear sweep voltammograms for Cu, Cu/ZnNi and Cu/ZnNiMo electrodes in 0.05 M EDTA containing 0.50
M sodium sulphate solution are given in Fig. 2. All measurements were taken at scan rate of 5 mV/s. In order
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to indicate the presence of alloy layers on Cu electrode, linear sweep voltammograms of Cu, Cu/ZnNi and
Cu/ZnNiMo electrodes were given here. There were three anodic dissolution peaks for Cu/ZnNi and
Cu/ZnNiMo electrodes. Voltammogram observed a single current increase starting at about 1.10 V potential
for the bare Cu electrode corresponds to the copper dissolution. Significant current increase at -0.25 V
potential on the Cu / ZnNi electrode and -0.72 V and -0.30 V on the Cu / ZnNiMo electrode correspond to the
dissolution of the alloying metals. On the other hand, there was a difference between the heights of Cu/ZnNi
dissolution peaks and Cu/ZnNiMo metallic dissolution, which could be attributed to the presence of
Cu/ZnNiMo alloy plating on Cu electrode. The bare Cu electrode exhibited the highest dissolution peak while
the dissociation current peak recorded for copper dissolution of the underlying ZnNiMo and ZnNi alloy
coatings showed low density. This event indicated that the ZnNiMo layer substantially prevented the
dissolution of Cu electrode. As a result, the formation of complex zinc and nickel and molybdenum oxide
layers on the Cu/ZnNiMo electrode exhibited an effective barrier property against abrasive products relative
to the Cu/ZnNi alloy.

Fig 2. The linear sweep voltammograms for bare Cu, Cu/ZnNi and Cu/ZnNiMo electrodes in 0.05 M EDTA containing
0.50 M sodium sulphate solution. Scan rate: 4 mV/s

3.3. Corrosion Tests
3.3.1. Anodic Polarization Measurements
Anodic polarization curves obtained for uncoated and coated electrodes after 168 h exposure time in 3.5 %
NaCl solution are given in Fig. 3. At this moment, the corrosion potential (E corr ) values recorded for Cu,
Cu/ZnNi and Cu/ZnNiMo electrodes were measured as -0.401, -0.698 and -0.461 V, respectively. The E corr
value of Cu/ZnNi electrode shifted in the active region due to zinc dissolution than those of Cu and
Cu/ZnNiMo electrodes. The positive shift in the E corr value obtained for Cu/ZnNiMo electrode simply
indicated that molybdenum ions provided an adequate anodic protection to metal between the corrosive
environment and ZnNi alloy plating. Molybdenum metal was found to provide significant physical properties
against Cu/ZnNi-induced corrosion products. This showed that the molybdenum metal synthesized on the
ZnNi-coated Cu electrode had lower permeability and higher barrier properties against attack of corrosion
products.
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Fig 3. The anodic polarization curves recorded for bare Cu, Cu/ZnNi and Cu/ZnNiMo electrodes, after 168 h of
exposure time in 3.5 % NaCl solution, scan rate: 4 mV/s

3.3.2. AC Impedance Technique

-Phase (deg)

-Z" (104 ohm)

Nyquist and Bode curves obtained at 2nd and 168th hours at 7 mV amplitude in 3.5 % NaCl solution for Cu,
Cu/ZnNi and Cu/ZnNiMo electrodes are plotted in Fig.4. There were two depressed semicircles for all of
electrodes ranging from high frequency to low frequency. The sum of diameters of these depressed
semicircles was equal to polarization resistance (R p ) [20]. The depressed semicircles obtained for Cu
electrode was equal to R p including the total of the charge transfer resistance (R ct ) that is responsible for the
anodic dissolution of bare Cu metal and diffusion resistance (R d ) for high frequency region and oxide layers
(R o ) for low frequency region [R p = R ct + R d + R o ]. At the same time, the E ocp value of bare Cu electrode
was found to be approx. -0.223 V, while that of Cu/ZnNi electrode was -0.586 V and Cu/ZnNiMo electrode
was -0.912 V. This showed that ZnNi and ZnNiMo alloy coatings did not initially exhibit significant physical
properties against abrasive products on copper electrode. This result shows that the R p value corresponding to
the collapsed semicircles for the bare Cu electrode is relatively higher than ZnNi and ZnNiMo electrodes. The
E ocp values of the Cu, Cu / ZnNi and Cu / ZnNiMo electrodes were about -0.209 V, -0.475, -0.223 V after
168 h of long immersion. As the depressed semicircle corresponding to the Cu/ZnNiMo electrode in the low
frequency region transformed into a linear part after the 168 hours exposure time, the R p value of the Cu
electrode decreased due to decomposition of oxide layers. It is clear that ZnNiMo alloy coating exhibited an
efficient barrier property against to corrosion products, whereby providing a decrease in diffusion rate of ions.
Consequently, corrosion resistance was the highest in the presence of Cu/ZnNiMo electrode. This can also be
explained by a decrease in the porosity properties of the surface coating. This established that Cu/ZnNiMo
electrode exhibited efficient barrier behaviour and prevented attacking the corrosion products to the base
metal. This showed that ZnNiMo alloy plating exhibited an important physical property against corrosive
products on copper electrode. As a result, electrochemical processes enhanced the resistance of the coating on
the surface, while reducing the molybdenum permeability.

Z' (104 ohm)

log (f) (Hz)
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Fig 4. The Nyquist and Bode plots recorded for bare Cu, Cu/ZnNi and Cu/ZnNiMo electrodes
after 2 and 168 h of exposure time in 3.5 % NaCl solution

3.4. Conclusions
In this study, the corrosion properties of ZnNi and ZnNiMo alloy coatings on copper were investigated. The
results obtained from the experimental studies are summarized below;
•
•
•
•

Zinc-nickel and zinc-nickel-molybdenum particles were successfully coated on the copper electrode
electrochemically with a chronopotentiometry technique at 30 mA.
It was observed that the ZnNi and ZnNiMo particles showed more homogeneous, smooth and
different structure.
Corrosion test results showed that ZnNiMo particles exhibited significant barrier property on the Cu
electrode and also provided anodic protection.
Molybdenum has been determined to be an alloy component that affects the corrosion properties of
metallic coatings positively.
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Abstract
Optical networks have been developed as a solution to the bandwidth problem of classical networks. It
has a high-capacity infrastructure for different service types and thus provides high performance. Optical
networks have three types of switching techniques: optical circuit switching (OCS), optical packet
switching (OPS), and optical burst switching (OBS). In the first part of this study, these switching
techniques are introduced. The switching technique chosen for the network has an effect on the total
energy consumption of the network. Reducing energy consumption has become an important issue for the
field of information and communication technologies, especially for network communication field, due to
economic and environmental reasons. In the second part of the study, information about studies done to
increase the energy efficiency of optical switching techniques is given.

Keywords: Optical networks, optical burst switching, optical circuit switching, optical packet switching,
energy efficiency.
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1. GİRİŞ
Günümüzde her alanda yaşanan gelişmeler teknolojik gelişmeleri de yönlendirmektedir. Değişen ihtiyaçlara
göre yeni teknolojilerin üretilmesi beklenmektedir. İnternette gelişimi de bu alanlardan bir tanesidir. World
Wide Web (WWW) çıkmasından bu yana internet çok fazla gelişim ve değişim göstermiştir. Böylece
hayatımıza ses ve video uygulamaları girmiş ve daha yüksek bant genişliği ve hıza ihtiyaç duyulur olmuştur.
Optik ağlar tam olarak bu noktada devreye girerek bu ihtiyaçları karşılayacak teknoloji olmuştur. Fiber optik
kablolar ile oluşturulan bu ağlar bakır kablolar ile oluşturulan ağlara göre yüksek hız ve kapasite ile üstünlük
sağlamıştır[1]. Bu özelliği dolayısıyla optik ağlara geleceğin teknolojisi olarak bakılmaktadır[2]. Optik
ağların bu denli verimli sonuç vermesi bant genişliğinin esnek yapılara ayarlanabiliyor olmasından dolayıdır
[3]. Bu yapılar Optik Devre Anahtarlama (OCS), Optik Paket Anahtarlama (OPS) ve Optik Çoğuşma
Anahtarlama (OBS) olarak sıralanabilir.
Pasif optik ağlar OCS ile başlar. Düğümler arası iletişim ışık yolu (lightpath ) denilen uzun devre bağlantıları
ile sağlanmaktadır. Optik iletimde fiber başına düşen dalga boyu sayısının sınırlı olmasından dolayı büyük
ağlarda birebir bağlantı açısından problemler yaratmaktadır. OPS ağlarda ise iletişim optik paketler ile
gerçekleştirilmektedir [4]. Yük, tıkanma veya ağın düşmesi durumlarına karşı kolayca adapte olabilme
özelliğinden dolayı arzu edilen bir mimaridir ancak teknolojik kısıtlardan dolayı yaygın olarak
kullanılamamaktadır. OBS ise OCS ‘den OPS ’e geçişte bir ara çözüm olarak üretilmiştir. OBS ‘de aynı
hedefe sahip olan paketler belirli bir zaman dilimi boyunca bir araya getirilerek çoğuşma oluşturulur[5,6].
Bu çalışmanın ikinci kısmında optik anahtarlama yöntemleri hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Üçüncü
kısımda ise optik anahtarlama yöntemlerinin enerji tüketimindeki etkisi ve enerji tüketimini azaltmak için
yapılmış olan çalışmalar verilmiştir.

2. OPTİK ANAHTARLAMA YÖNTEMLERİ
Optik ağlar klasik ağların bant genişliği sorununa çözüm olarak geliştirilmiştir ve farklı servis türleri için
yüksek kapasiteli altyapıya sahiptir. Bu sayede yüksek performans sağlamaktadır.
Optik ağlarda 3 tip anahtarlama tekniği bulunmaktadır: optik devre anahtarlama (OCS), optik paket
anahtarlama (OPS) ve optik çoğuşma anahtarlama (OBS).

2.1. Optik Devre Anahtarlama (OCS)
Optik devre anahtarlamada ağ düğümleri arasında kendi içerisinde farklı dalga boylarını içeren ışık yolları
kurulmaktadır. Bu ışık yolunun kurulması statik veya dinamik olabilmektedir. OCS ağlarda fiber başına
düşen dalga boyu sınırlı ve sabit bant genişliğine sahiptirler. Bu yüzden değişen ağ trafiğiyle iyi bir uyum
sağlayamamaktadır.
Optik devre anahtarlamada düğümler arasında paket optik formda iletilir ve iletim için dalga boyu rezerve
edilir. Paket geldiğinde rezerve edilen yol silinir. OCS ‘de dalga boyu dönüştürücüleri kullanılmasıyla farklı
dalga boylarının da rezerve edilmesi sağlanabilmektedir.

2.2. Optik Paket Anahtarlama (OPS)
OCS ağlara nazaran hızlı ve düşük maliyetli olan OPS, paketlerin optik ortamda anahtarlanmasını sağlayan
bir ağ modelidir. Bu ağ modelinde optik paketler veri ve başlıktan oluşmaktadır. Optik paketler, başlıkları ile
ağ üzerinden gönderilir ve bu gönderim öncesinde herhangi bir rezervasyon veya kurulum gerçekleşmez.
Optik paketlerin başlığı elektronik formda, verisi ise optik formda işlenir. Başlık, Switch Control Unit
(Anahtar Kontrol Birimi) tarafından işlenirken veriyi tutmak için optik RAM olmadığı için Fiber Gecikmeli
Hatlar (FDL) kullanılır.
OPS ’lerin, zaman dilimli/zaman dilimlerine ayrılmamış (slotted/unslotted), senkron/asenkron, depola-veilet/çapraz kesimli (store-and-forward/cut-through) çeşitleri mevcuttur.

2.3. Optik Çoğuşma Anahtarlama (OBS)
OBS’de en temel iletim birimi, bir giriş düğümünden toplanan birçok IP paketinden oluşan çoğuşmadır ve bu
çoğuşma temel anahtarlama elemanıdır. Çoğuşma, bir giriş düğümden bir çıkış düğüme kadar beraber hareket
eden ve ara düğümlerde beraber anahtarlanan paketlerin bir dizisidir. OBS’de çoğuşma ile birlikte kontrol
paketi diye adlandırılan çoğuşmaya ait bir başlık vardır. Bu başlıkta hedef adresi, çoğuşma uzunluğu ve
zaman bilgisi bulunur ve başlık veriden ayrı olarak gönderilir. Veri kısmı veri çoğuşması olarak adlandırılır.
Yol boyunca bant genişliğini veri çoğuşması için rezerve etmek için ilk olarak kontrol paketi yollanır. Daha
sonra kontrol paketi tarafından rezerve edilen yol üzerinden bağlantıya dair herhangi bir onay beklemeden
oluşturulan veri çoğuşması gönderilir.
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Optik çoğuşma anahtarlama ağları öncelikle JIT (just-in-time) [7] veya JET (just-enough-time) [8] gibi özel
sinyalleme metotlarını kullanan yeniden yapılandırılabilir OCS ağları olarak ortaya çıkmıştır. OBS ağlar,
yüksek kapasiteli optik ağlarda daha fazla/büyük verilerin uzun süreli devre kurulumuna gerek duymadan
iletimini sağlayabilmektedir. OBS, sınırlı bir zaman için kanalı rezerve ederek ağın etkin kullanımını arttırır.
Kısaca, OBS ağlar, WR ve OPS ağların avantajlarını bir araya getirmektedir [9].

3. OPTİK AĞLAR VE ENERJİ TÜKETİMİ
Enerji tüketiminin azaltılması gerek ekonomik gerekse çevresel nedenlerden dolayı sanayi sektörü, bilgi ve
iletişim teknolojileri alanı ve özellikle ağ iletişimi alanı için önemli konulardan birisi olmuştur. Veri
merkezleri ve ağ altyapısı yüksek performans ve yüksek kullanabilirlik sağlaması açısından daha güçlü
cihazlar kullanırlar. Dolayısıyla bu da daha fazla enerji tüketimini gerektirir. BİT sektörü tarafından üretilen
karbondioksit emisyonlarının hacmi insan yapımı emisyonlarının hacminin yaklaşık olarak %2 ‘sini
oluşturduğu tahmin edilmektedir [10].
İnternet tabanlı iş dünyasının gelişmesiyle internet trafiği artmaktadır. Artan trafiğe bağlı olarak optik ağların
kapasitelerinin de artması gerektirmektedir. Kapasitenin etkin kullanılmasını sağlamak için birçok teknoloji
geliştirilmiştir.
Optik anahtarlama ağ teknolojilerinin yüksek iletim ve yüksek kapasite altında enerji tüketimleri önemlidir.
Bu enerji tüketim fiziksel katmandan ağ katmanına kadar tüm teknolojileri içermektedir. Bileşen/modüle ve
düğüm ağ seviyeleri olarak ele alınarak enerji tüketimleri incelerken, SDN tabanlı kontrol yapısı daha fazla
bant genişliği ve enerji verimliliği sağlamaktadır [11].
Ağda kullanılan teknolojiler yanı sıra trafik yoğunluğu da performansı etkilemektedir. Düşük yoğunluklarda
veri kaybı açısından OPS ağlar, OBS ağlara göre avantaj sağlar, fakat trafik yoğunluğu artıkça sisteme
girecek olan paketler kuyrukta daha fazla bekletilir. Paket kaybı genellikle ara (çekirdek) düğümlerde
meydana gelmektedir. Bunu önlemek için optik ara belleklere ihtiyaç olması yanı sıra tekrar gönderme
mekanizmaları geliştirilmiştir. Geliştirilen mekanizmalar trafik yükünü dolayısıyla toplam enerji tüketimini
artırsa da hizmet kalitesi (QoS) açısından önceliklidir. Her bir paket çekişmesi için tekrar gönderme olasılığı
farklı olabilir ve bu olasılık değerlerine göre bir analitik model oluşturularak paket kaybı minimize edilebilir
[12].
OBS ağlarda trafik yükü artıkça çoğuşma oluşturma daha hızlı olur. Yüksek trafik yükünde çoğuşma
maksimum çoğuşma uzunluğu limitine göre oluşturulur. Etkin zaman diliminde daha fazla paket iletimi
açısından OBS, OPS ‘e göre avantaj sağlarken, bu ağların performanslarını servis öncelikleri de belirler.
Yüksek trafik yoğunluklarında ise tek servis sınıflı ağlarda ve düşük öncelikli servis sınıflarında OBS(JET),
OPS’den daha iyi sonuç vermektedir [13]. Çoğuşmadaki paket sayısı artıkça anahtarın tükettiği enerji
azalmaktadır.
Bir çoğuşma için birden fazla yol olduğu OBS ağlarında hangi yolun seçileceği önemli bir noktadır. Çünkü
seçilen yola bağlı olarak trafik yoğunluğu dengesi, trafik akışı ve hatta çoğuşma çekişme olasılığı
değişmektedir. Önerilen çoklu yol seçme algoritması minimum çoğuşma kayıp oranını sağlar [14].
OBS ağlarda çoğuşma içerisindeki paket sayısı OBS anahtarının tükettiği enerji üzerinde doğrudan etkisi
vardır. Genellikle paket sayısı artıkça tüketilen enerji azalmaktadır. Fakat seçilen dalga boyu rezervasyon
şemasına bağlı olarak enerji tüketimi artabilmektedir. Az paket içeren çoğuşmalar için JET, JIT ‘e göre
%12.7 daha az elektrik gücü harcadığından dolayı daha iyi enerji verimliliği sağlamakta olup, daha büyük
paket içeren çoğuşmalar için, 100 paket, JIT, JET’ e göre %30.4 oranında daha etkili sonuç vermiştir [15]. Bir
OBS ağında çoğuşma içerisindeki paket sayısının belirlenirken sadece enerji tüketimi yanı sıra hizmet kalitesi
(QoS), kayıp toleransı, etkin bant genişliği kullanımı gibi faktörlere de dikkat edilmesi gerekmektedir.
Günümüzde kullanılan internet protokolünün dördüncü versiyonun (IPv4) adres kapasitesi, hizmet kalitesi ve
güvenlik vb özelliklerini geliştirmeye yönelik birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalardan en önemli
olanlarından birisi çoklu-protokol etiket anahtarlama (MPLS) dır [16]. Çoklu protokol anahtarlamadan
türetilen genelleştirilmiş çoklu-protokol etiket anahtarlama (GMPLS) zaman aralıklarını, veri bloklarını
(çoğuşma) dalga boyunu anahtarlanması sağlayan bir kontrol paneli sağlamaktadır. Ayrıca genelleştirilmiş
çoklu-protokol etiket anahtarlama bağlantı birleştirme mekanizması, eşit miktarda veriyi taşırken sinyal
verisinin hacmini azaltması, az kullanılan optik kaynakları serbest bırakması, ağ düğüm sayısı ve elemanlarını
azaltması vs. gibi yaklaşımlar sayesinde enerji verimliliği sağlamaktadır [15].
OPS ağlarda, anahtarlama ve yönlendirme yapabilmek için hızlı optik anahtarlama teknolojilerinin
kullanılmasını gerekmektedir. Optik yönlendiriciler bir elektronik kontrol/ilet motoru kullanır ve paket
bilgisine göre paket veri yüküne göre optik formda uygun çıkış portuna iletir. Enerji tüketimini azaltan AWG
teknolojisiyle etkin bir yönlendirme yapılabilmektedir [17].
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Optik anahtarlardaki paket çekişmesini önlemek amacıyla kullanılan yöntemlerden bir tane olan dalga boyu
dönüştürücüleri, bir zamanlama algoritması kullanarak çekişen paketleri yeniden zamanlar. Sınırsız dalga
boyu dönüştürücü kullanılarak paket kaybı minimize edilir. Fakat sınırlı sayıda dönüştürücü olduğu durumda
iyi sonuç elde edilememektedir. [18] ‘de, geliştirilen maliyet algoritmaları OBS/OPS ağlarda sınırlı sayıda
dalga boyu dönüştürücü ve Fiber Gecikmeli Hatlar olduğu durumda da paket kaybı açısından performansın
iyileştirdiği ve dalga boyu dönüştürücü kullanımını azaltmasıyla anahtarlardaki toplam güç tüketimini
düşürmektedir.
Optik ağlar için enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla kullanılan bir diğer yöntem ise kullanılmayan ağ
kaynaklarının uyku moduna alınmasıdır. Uyku modu kullanıldığında ağ bağlanırlıkları yok olur, bu yüzden
veri kaybı artar. Uyku modunda taleplerin düşmesini her noktaya adresleme (any casting communication)
tekniğiyle azaltılır [19].

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde optik haberleşme ağlarında enerji tüketimi önemli konulardan birisi olmuştur. Bu nedenle daha
az enerji tüketen, hem maddi hem de çevresel yönde avantajlı teknolojiler hem erişim hem de çekirdek
ağların ikisinde de kullanılmaya başlanmıştır.
Optik anahtarlama bit bit işleme ve hafıza işlenmesine gerektirmediğinden elektronik anahtarlamaya göre
daha enerji verimlidir. Bunun yanı sıra asenkronize değişken uzunluklu paket anahtarlamada enerji tüketimi
senkronize paket anahtarlamaya göre daha azdır.
Bu çalışmada optik anahtarlama metotları ve bu metotların ağın enerji tüketimine etkisi incelenmiştir. Bir ağ
için enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler kullanırken hizmet kalitesi, etkim bant genişliği kullanımı, ağın
performansı gibi diğer etkenler de göz önünde bulundurulmalıdır.
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Effect of Clamping Force in Turning of Thin Walled
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In this study, specified clamping forces was applied to a thin-walled ring shaped part and the resulting elastic
deformation on this thin-walled parts were examined through finite element analyses (FEM) method. The thin-walled
ring shaped part was 60 mm in outer diameter and 40 mm in inner diameter. 3, 4 and 6-jaw clamping systems were
modeled and the influence of the clamping forces on the resulting elastic deformation of the ring was investigated. 5
different clamping forces were applied for each clamping system. It was seen that inner surface the ring shaped part
became triangular, rectangular and hexagonal in 3, 4 and 6-jaws clamping systems, respectively, when the force was
applied. Increasing clamping force was found to increase the amount of elastic deformation while increasing number
of jaw was found to decrease it. The amount of elastic deformation was high in areas in contact with the jaws and it
decreased as the distance from the jaws increased.
Keywords: Clamping force, turning operation, thin walled cylindrical parts.

1. GİRİŞ
Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte makine ve imalat sektöründe geometrik hataların en aza indirilme ihtiyacı
günden güne artmaktadır. Makine imalat sektörü mikro hatta nano boyutlarda işleme teknolojisine ihtiyaç
duymaktadır. Bu durumu gerçekleştirebilmek için de kullanılan makine ve ekipmanların yüksek doğrulukta
üretilmesi ve çalışması gerekir. Bunu sağlamak için ise ürünlerin en az hatada imal edilmesi gerekir [1].
Rulman bilezikleri ve dişli çarklar gibi güç ve hareket aktarma organlarının parçaları yük iletimi ile birlikte
düşük ses ve düşük ağırlık gibi, artan gereksinimlere konu olmuştur. Bu gereksinimler yalnızca yüksek
doğrulukta geometriye sahip parçalar ile sağlanabilir [2].
Rulman bileziklerindeki geometrik sapmaları gidermek için uygulanan taşlama ve honlama işlemlerinin
maliyetleri parçanın iç çapına bağlı olarak toplam üretim maliyetinin % 40’ına kadar çıkabilmektedir. Makine
mühendisliği alanında düzenlenen bir ankete göre Alman makine, otomotiv ve güç aktarımı şirketleri
üretimdeki geometrik sapmalar yüzünden her yıl 850 milyon Euro zarar ettiği belirtilmektedir. Geometrik
sapmaları azaltmak hafif ve küçük boyutlu konstrüksiyonlar için gelecekte daha da önemli olacaktır [3].
Yukarıda anlatıldığı gibi üretimden kaynaklanan hatalar ve geometrik sapmalar yüksek doğrulukta parça
üretimini ciddi olarak etkiler. Bu çalışmada 3, 4 ve 6 ayaklı torna aynası sistemlerinde, belirlenen bağlama
kuvvetlerinin ince cidarlı bilezik şeklindeki bir parça üzerinde etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Sonlu
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elemanlar analizi yöntemi kullanılarak belirlenen kuvvetler farklı ayna sistemlerinde iş parçasına uygulanmış,
meydana gelen elastik deformasyonlar incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOD
Çalışmada 3, 4 ve 6 ayaklı bağlama sistemlerine belirlenen bağlama kuvvetleri uygulanarak bilezik şeklindeki
bir parçada meydana gelen elastik deformasyonlar sonlu elemanlar analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir.
Analizler ANSYS yazılımının Workbench modülü kullanılarak yapılmıştır. Tüm analizler Workbench
modülünde statik analiz seçeneği kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

2.1. Ayna ve Bilezik Geometrisi
Sonlu elemanlar analizinde dış çapı 60 mm, iç çapı 40 mm ve derinliği 18 mm olan bilezik şeklinde bir parça
kullanılmıştır. Ayna ayaklarının ölçüleri 3, 4 ve 6 ayaklı aynalar için eşit tutulmuştur. Modelleme sadece ayna
ayakları ve bilezik şeklindeki parçanın montajı şeklinde oluşturulmuştur. Bilezik ve ayakların boyutları Şekil
1’de gösterilmiştir. Ayakların derinlikleri de 18 mm olarak belirlenmiştir. Ayna ayakları ve bilezik yapılacak
diğer işlemlerde kolaylık sağlaması açısından isimlendirilmiştir.

Şekil 1. Ayaklar ve bilezik boyutları.

2.2. Ayna Ayakları ve Bilezik Malzemesi
Ayna ayaklarının malzemesi AISI 1045 çeliği ve bilezik ise AISI 52100 çeliği olarak tanımlanmıştır.
Malzemeler için sonlu elemanlar programında kullanılan değerler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Ayna ayakları ve bilezik malzemelerin özellikleri [4,5].

Malzeme
AISI 52100
AISI 1045

Yoğunluk
7827
kg/m3
7850
kg/m3

Malzeme Özellikleri
Termal
İletkenlik
639,6
46,6
J/kgK
W/mK
486
49,8
J/kgK
W/mK

Özgül Isı

Elastiklik
Modülü
210
GPa
206
GPa

Poisson
Oranı
0,277
0,29

2.3. Sonlu Elemanlara Bölme (Mesh) İşlemi
Ayna ayakları ve bilezik aynı tip elemanlara bölünmüştür. Elemanlar dörtgen yapılı olarak ayarlanmış, bilezik
ve ayaklarda düzgün elemanlara bölünme sağlanmıştır. Şekil 2’de bilezik ve ayakların 1 mm’lik elemanlara
bölünmüş hali gösterilmektedir.

Şekil 2. Ayna ayakları ve bileziğin 1 mm’lik elemanlara bölünmüş hali.
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2.4. Bağlantı ve Sınır Şartları
Ayna ayakları ve bilezik arasında temas yüzeyleri bağlantı tipi olarak “bonded” seçilmiştir. Diğer bağlantı
tipleri modelleme açısından uygun sonuçlar vermediği için bu bağlantı tipi seçilmiştir. Her bir ayna ayağına
ve bileziğe birer koordinat sistemi tanımlanmıştır. Şekil 3’te montajı oluşturan her bir parçanın koordinat
eksenleri görülmektedir.

Şekil 3. Bilezik ve ayaklara tanımlanan koordinat eksenleri.

Sınır şartları olarak ayna ayaklarına kendi ekseninde sadece Y doğrultusunda, bilezik için ise kendi ekseninde
X ve Y doğrultusunda hareket edebilme şartı verilmiştir (Şekil 4).

Şekil 4. Bilezik ve ayaklara tanımlanan sınır şartları.

2.5. Ayna Ayaklarına Uygulanan Yükler
Ayna ayaklarına uygulana yükler aşağıdaki eşitlik kullanılarak belirlenmiştir [6].

F

bk

=

D

µ ∗Dı ∗n

∗ Fc ∗ K

(1)

Fbk bağlama kuvvetini, Fc esas kesme kuvvetini, K emniyet katsayısını, D iş parçasının kesilen çapını, µ
kesici takım ile bilezik arasındaki sürtünme katsayısını, D' bileziğin ayaklara bağlandığı çap değerini, n ise
ayna ayaklarının sayısını ifade etmektedir.
D=40 mm, D'= 60 mm, n ayak sayısının değeri 3, 4 ve 6 olarak değişecektir. µ=0,2 olarak alınmıştır. K değeri
hassas işlemler için 1,5-2,5 değerleri arasında alınır [6]. Buna ek olarak K değeri, 1 ve 3 alınarak hesaplama
yapılmıştır.

2.6. Esas Kesme Kuvvetinin (Fc)Belirlenmesi
Fc esas kesme kuvvetinin değeri daha önceden yapılmış bir çalışmadan alınmıştır [7]. Fc esas kesme kuvveti
değerinin referans olarak alındığı çalışmada aynı malzemeden yapılmış bilezik şeklindeki parça üzerinde

1309

2

8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), 19-22October 2017, Elazığ, Turkey
seramik uçlu kesici takımla delik içi tornalama işlemi yapılmış ve kesme kuvvetleri değerleri deneysel olarak
Tablo 2’deki gibi elde edilmiştir.
Tablo 2. İç delik çapının seramik uç ile işlenmesinde oluşan kuvvetler [7].

Tablo 2’de görüldüğü gibi deneyler sonucunda radyal kuvvetlerin değeri diğerlerine göre daha yüksek çıkmıştır.
Bu yüzden, esas kesme kuvveti ve radyal kuvvetin bileşkesi hesaplanmış ve Fct esas kesme kuvveti olarak
bileşke değer göz önüne alınmıştır. Deneylerden elde edilen değerlere göre bileşke kuvvetin en yüksek olduğu
3. sıradaki kuvvet değerleri bu çalışmada kullanılmıştır. Bu kapsamda Fct kuvveti 45,53 N olarak
hesaplanmıştır.
Sonlu elemanlar analizinde uygulanacak olan Fbk kuvvetleri değişen K katsayısı ve değişen ayna ayakları
sayısı için hesaplanmış ve tablo haline dönüştürülmüştür. Fbk kuvvetinin hesaplanmasında alınan tüm değerler
ve yapılan hesaplar Tablo 3’deki gibidir.
Tablo 3. Bağlama kuvvetinin hesaplanması ve kullanılan değerler.

Fr (N)

Fc (N)

Fct (N)

3 Ayaklı Ayna
D (mm)
µ

D' (mm)

41,1

19,6

45,53

60

40

Fr (N)

Fc (N)

Fct (N)

D' (mm)

4 Ayaklı Ayna
D (mm)
µ

41,1

19,6

45,53

60

Fr (N)

Fc (N)

Fct (N)

D' (mm)

41,1

19,6

0,2

45,53

40

0,2

6 Ayaklı Ayna
D (mm)
µ

60

40

0,2

Fbk' (N)

Fbk (N)

3

51

51
76
101
126
152

K
1
1,5
2
2,5
3

n

Fbk' (N)

Fbk (N)

4

38

38
57
76
95
114

K
1
1,5
2
2,5
3

n

Fbk' (N)

Fbk (N)

25

25
38
51
63
76

K
1
1,5
2
2,5
3

n

6

3. DENEYSEL SONUÇLAR
3.1. Eleman Boyutlarının Belirlenmesi
Çalışmada kullanılacak eleman boyutunu belirlemek için 2 mm ile 0,3 mm değerleri arasında 0,1 mm’lik
azalışla bir sonuç ön değerlendirilmesi yapılmıştır. 3 ayaklı sistemde uygulanan en yüksek kuvvetle bilezik iç
yüzeyinin orta noktalarında oluşan en yüksek elastik deformasyon miktarları ve 0,1 mm’lik azalışla 2 mm ile
0,3 mm eleman boyutlarında oluşan düğüm noktalarının sayısı hesaba katılarak bir ön değerlendirme
yapılmıştır. Meydana gelen elastik deformasyon miktarının düğüm noktası sayısıyla değişimi Şekil 5’te
gösterilmektedir. Ön değerlendirme sonucu eleman boyutu 0,5 mm olarak alınmıştır.
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Şekil 5. Elastik deformasyon miktarının düğüm noktası sayısıyla değişimi.

3.2. 3, 4 ve 6 Ayaklı Sistem Sonuçları
3, 4 ve 6 ayaklı sistemler için belirlenen sınır şartları ve uygulanan kuvvetler Bölüm 2’de anlatılmıştır. Analiz
sonucunda bilezik iç çapının ortasında meydana gelen elastik deformasyonlar hesaplanmıştır. Hesaplamalar iç
çapın orta kısmında 1’er derecelik mesafeler için değerlendirilmiştir. Uygulanan kuvvetler sonucu her bir
bağlama sistemi için bilezikte meydana gelen değişimler incelenmiştir.
Uygulanan kuvvet değerlerine göre her bir analiz sonucunda 3, 4 ve 6 ayaklı sistemde, bilezik iç çapının
ortasında hesaplanan en küçük ve en büyük elastik deformasyon miktarları ve konumları Tablo 4’de
gösterilmiştir.
Tablo 4. 3, 4 ve 6 ayaklı sistemde en küçük ve en büyük elastik deformasyonlar.

Ayak
Sayısı

3 Ayak

4 Ayak

6 Ayak

En Küçük ve En Büyük Deformasyonlar
Uygulanan
En Düşük
En Yüksek
Kuvvet
Deformasyon
Deformasyon
Konum
(N)
(µm)
(µm)
51
0,025280
0,062214
76
0,037672
0,092711
53°
101
0,050064
0,123210
307°
126
0,062456
0,153700
152
0,075344
0,185420
38
0,002576
0,029655
45°
57
0,003864
0,044483
135°
76
0,005153
0,059310
225°
95
0,006441
0,074138
315°
114
0,007729
0,088966
25
0,012141
0,018110
30°
38
0,018454
0,027528
150°
51
0,024768
0,036945
210°
63
0,030595
0,045638
330°
76
0,036909
0,055056

Konum

120°
240°

0°
90°
180°
270°
60°
120°
240°
300°

Elde edilen bu değerlere göre 3, 4 ve 6 ayaklı sistem için Şekil 6’da gösterilen grafikler oluşturulmuştur.

a)

b)
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c)
Şekil 6. 3, 4 ve 6 ayaklı sistemde meydana gelen elastik deformasyonlar a) 3 ayaklı sistem, b) 4 ayaklı sistem ve
c) 6 ayaklı sistem.

Sonuçlara göre 3 ayaklı sistemde kuvvet artarken elastik deformasyon miktarlarında doğrusal bir artış
gözlemlenmektedir. En yüksek bağlama kuvveti değerinde elastik deformasyon değeri 0,2 µm’ye kadar
ulaşmıştır. Bilezik iç çapının ortasında meydana gelen en küçük elastik deformasyonlar bileziğin saat dönüş
yönüne göre 53° ve 307° derecelerdeki konumlarında meydana gelmiştir. En yüksek elastik deformasyon
değerleri ise bileziğin 120° ve 240° derecelerdeki ayna ayaklarının bağlandığı bölgede meydana gelmiştir.
4 ayaklı sistemde de 3 ayaklı sistemde olduğu gibi kuvvet artarken elastik deformasyon miktarlarında doğrusal
bir artış gözlemlenmektedir. En yüksek bağlama kuvveti değerinde elastik deformasyon değeri 0,1
µm’ye kadar ulaşmıştır. Bilezik iç çapının ortasında meydana gelen en küçük elastik deformasyonlar bileziğin
saat dönüş yönüne göre 45°, 135°, 225° ve 315° derecelerdeki konumlarında meydana gelmiştir. En yüksek
elastik deformasyon değerleri ise bileziğin 0°, 90°, 180° ve 270° derecelerdeki ayna ayaklarının bağlandığı
bölgede meydana gelmiştir.
6 ayaklı sistemde kuvvet artarken elastik deformasyon miktarlarında doğrusal bir artış gözlemlenmektedir. En
yüksek bağlama kuvveti değerinde elastik deformasyon değeri 0,06 µm ye kadar ulaşmıştır. Bilezik iç
çapının ortasında meydana gelen en küçük elastik deformasyonlar bileziğin saat dönüş yönüne göre 30°,
150°, 210° ve 330° derecelerdeki konumlarında meydana gelmiştir. En yüksek elastik deformasyon değerleri
ise bileziğin 60°, 120°, 240° ve 300° derecelerdeki ayna ayaklarının bağlandığı bölgede meydana gelmiştir.

3.3. Sonuçların Genel Değerlendirilmesi
Bir önceki kısımda 3, 4 ve 6 ayaklı sistemde hesaplanan değerler sunulmuştur. Bu kısımda bu değerlerin tüm
sistemler için genel değerlendirilmesi yapılacaktır. Hesaplanan elastik deformasyon miktarlarına göre bütün
ayak sistemlerinde uygulanan tüm kuvvetler göz önüne alınarak Şekil 7’de gösterilen dairesel grafikler
oluşturulmuştur. Dairesel grafiklerde, uygulanan bağlama kuvvetleri sonucu bilezikte meydana gelen elastik
deformasyon miktarlarının değişimi bileziğin açısal konumu göz önüne alınarak gösterilmektedir. Grafiklerde
gösterilen iç çemberler bilezikteki deformasyon miktarlarının değişimini mikron cinsinden göstermektedir.

a)

b)
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c)
Şekil 7. 3, 4 ve 6 ayaklı sistemde meydana gelen elastik deformasyonların dairesel grafiklerde gösterimi a) 3
ayaklı sistem, b) 4 ayaklı sistem ve c) 6 ayaklı sistem.

Şekil 7 a), b) ve c)’deki grafikler incelendiğinde tüm bağlama sistemlerinde artan kuvvetle bilezikte meydana
gelen elastik deformasyon miktarlarının doğru orantılı olarak arttığı görülmektedir. Ayrıca ayna ayaklarının
bilezikte neden olduğu şekilsel formlar bağlama sisteminin geometrik biçimini yansıttığı görülmektedir. Tüm
bağlama sistemlerinde bileziğin ayna ayaklarına bağlandığı noktalarda meydana gelen elastik deformasyonlar
en yüksek değere ulaşmıştır. En düşük elastik deformasyon miktarlarının ise iki ayak arasındaki mesafelerde
olduğu görülmektedir. En büyük elastik deformasyon ile en düşük elastik deformasyon miktarları arasındaki
farkın 4 ayaklı bağlama sisteminde meydana geldiği açıkça görülmektedir. 6 ayaklı bağlama sisteminde ise en
büyük elastik deformasyon ile en düşük elastik deformasyon arasındaki fark diğer sistemlere göre daha az
olduğu görülmektedir. 6 ayaklı sistemde elastik deformasyon miktarları arasındaki değişim diğerlerine göre
daha az çıkmıştır. Bu durum uygulanan bağlama kuvvetleri etkisinin artan ayak sayısıyla beraber bilezik
üzerine daha düzgün tesir etmesiyle açıklanabilir.
Bir başka değerlendirme her üç bağlama sisteminde uygulanan aynı kuvvet değeri göz önüne alınarak
yapılmıştır. Her üç sistemde de bileziğe 76 N değerinde bağlama kuvveti uygulanmıştır. Uygulanan bu kuvvet
sonucu her üç sistemde meydana gelen elastik deformasyon miktarlarının bileziğin açısal konumuna göre
değişimi Şekil 8’de gösterilen dairesel grafikte verilmiştir.

Şekil 8. Aynı bağlama kuvvetlerinde (76 N) elastik deformasyon miktarlarının değişimi.

Şekil 8’de her üç sistemde uygulanan ortak kuvvet değerinde meydana gelen elastik deformasyon miktarının
değişimi gösterilmektedir. En büyük elastik deformasyon miktarları sırasıyla 3, 4 ve 6 ayaklı sitemlerde
oluşmuştur. 6 ayaklı sistemde bileziğin açısal konumuna göre elastik deformasyon miktarlarının değişiminin
en az olduğu görülmektedir. 4 ayaklı sistemde en büyük ve en küçük elastik deformasyon arasındaki farkın
diğer sistemlere göre daha fazla olduğu görülmektedir.

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada ince cidarlı bilezik şeklindeki bir parçanın tornalanmasında bağlama kuvvetlerinin etkisi sonlu
elemanlar analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır:
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1. Tornalama işleminde uygulanan bağlama kuvvetleri iş parçasını elastik deformasyona uğratmaktadır. Bu
durum iş parçasında geometrik ve şekilsel sapmalara neden olmaktadır.
2. 3, 4 ve 6 ayaklı sistemlerde uygulanan bağlama kuvvetleri değerinin artmasıyla elastik deformasyon
miktarları orantılı olarak artmıştır. Elastik deformasyon miktarının en yüksek değeri, bileziğin ayna
ayaklarının bağlandığı bölgelerde, en düşük değeri ise iki ayak arası bölgelerde oluşmuştur.
3. Aynı bağlama kuvvetlerinin uygulanması sonucu en büyük elastik deformasyon 3 ayaklı sistemde meydana
gelmiştir. Elastik deformasyon miktarları arasındaki değişim en fazla 4 ayaklı sistemde oluşmuştur. 6
ayaklı sistemde elastik deformasyon miktarlarının değişimi diğer sistemlere göre daha az olduğu
görülmektedir.
4. İş parçasına uygulanan bağlama kuvvetleri sonucu iş parçasında bağlama sisteminin geometrik biçimini
oluşturan şekiller oluşmuştur. Bağlama sistemindeki ayak sayısının artmasıyla bu şekil değişiminin en aza
indirgendiği görülmektedir.
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Abstract
In this study, process of canola oil methyl ester was optimized using alkali catalyst (NaOH). Optimization was
performed for concentration of catalyst, ratio of methyl alcohol/oil, temperature of reaction and reaction time. Optimal
efficiency of methyl ester was obtained as % 95,66 for concentration of catalyst of % 0,4, ratio of methyl alcohol/oil of %
20, temperature of reaction of 60 °C and time of reaction of 30 minutes. Biodiesel was produced at optimal conditions and
it was determined to physical and chemical properties of biodiesel. Blends of canola oil and diesel oil with concentrations
with % 5 (B5) and % 20 (B20) were obtained as volumetric ratio. The effects of these oils to engine performance and
exhaust emissions were investigated in a single cylinder-direct injection diesel engine. According to experimental datas,
when B5 and B20 fuels were compared with diesel fuel, average engine torques were % 1,3 and % 3,4 lower, average
engine powers were % 1,4 and % 3,5 lower, average specific fuel consumptions were % 9 and % 17,5 more, respectively.
Also, average CO emissions were % 5,7 and % 16,7 lower, average smooke emissions were % 21,6 and % 36,3 lower,
average NOx emissions were % 1,3 and % 2,5 more, respectively.
Keywords: Biodiesel, Canola, Exhaust Emissions, Transesterification

1. GİRİŞ (INRODUCTION)
Enerji, insanlığın ihtiyaçlarını karşılarken kullandığı ve ekonomik gelişmişliğin bir göstergesi olan bir
olgudur. Birçok ülke ise enerji taleplerini ilk olarak dünyadaki enerji ihtiyacının % 80 ini karşılayan petrol
kökenli yakıtlardan sağlamaktadır [1]. 1993 yılındaki bir çalışmaya göre petrol yataklarının 43 yıl, kömür
rezervlerinin 236 yıl ve gaz rezervlerinin 65 yıl sonra biteceği görülmüştür [2]. Bununla birlikte petrol
yataklarının yerkürede dağınık halde bulunuyor olması, çevresindeki ülkelere büyük bir avantaj sağlamıştır.
Petrol sahibi olmayan ülkeler ise petrol sahibi olan ülkelere bağımlı kalmıştır. Bununla birlikte yaşanan petrol
krizleri ve artan petrol fiyatları, ülkeleri alternatif enerji kaynağı arayışına itmiştir [3]. Bu kaynakların çevre
dostu, maliyeti düşük, yenilenebilir ve kolay bulunabilir olması istenir. Dolayısıyla yüksek verime sahip bir
biyodizel yakıtı petrolden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırma yeteneğine sahiptir [4].
Petrol kökenli yağlardan farklı bir yapıya sahip olan bitkisel yağlar, çeşitli tarım kaynaklarının meyve,
çekirdek ve tohumlarından elde edilen yağlardır [5]. Özellikle zeytinyağı, fındık meyvesinden ve
tohumlarından, keten, kanola, ayçiçeği, soya, susam, aspir, pamuk, mısır çekirdeğinden olmak üzere
ülkemizde biyodizel üretimi için yeterince kaynak bulunmaktadır. Bitkisel yağların içten yanmalı motorlarda
yakıt olarak kullanılması fikri 1900 yıllarına dayanmaktadır. Ancak bu yağların içten yanmalı motorlarda
direkt olarak kullanımı mümkün olmamakla birlikte, direkt olarak kullanıma engel olan sorunların aşılması
için çalışmalar yapılmıştır [6]. Bu çalışmalar, motor donanımının biyodizel kullanımına uygun hale
getirilmesi ve bitkisel yağların yakıt özelliklerinin geliştirilmesi olarak genellenebilir. Yakıt özelliğinin
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geliştirilmesi, büyük oranda yakıtın viskozitesinin düşürülmesi işlemlerinden oluşmaktadır. Bu işlemler ısıl
ve kimyasal işlemler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Isıl işlem,yakıtın ısıtılması ile sağlandığından özellikle
hareketli araçların motorlarında kullanımı zordur. Diğer işlem olan kimyasal işlem ise inceltme,
mikroemülsiyon, piroliz ve transesterifikasyon (iç ester değişimi) olmak üzere dört metottan oluşmaktadır [7].
Bu metotların en önemlilerinden birisi genel olarak, bitkisel yağların, enzim yardımıyla etil veya metil
alkoller gibi kısa zincirli alkollerle tepkimeye sokularak bitkisel yağ esterinin veya biyodizelin elde edildiği
transesterifikasyon metodudur [6].
Kanola bitkisi, tohumunun % 22-49’u yağdan oluştuğu için bitkisel yağ üretiminde önemli bir yere sahiptir.
Kışlık ve yazlık olarak yetiştirilen kanola bitkisi ülkemizde genel olarak kışlık kanola olarak yetiştirilmekte
ve devlet desteği ile üretimi yaygınlaştırmaya çalışılmaktadır. Bir hektar araziden 2700-3000 kg kanola
tohumu toplanabilmektedir. Tohumun yağı alındıktan sonra geriye kalan küspe, % 30 civarında protein
miktarına sahip olduğu için hayvanlar için iyi bir yem olarak kullanılabilmektedir [8].
Bu çalışmada kanola yağından transesterifikasyon metodu ile biyodizel üretilmiş ve tek silindirli direkt
enjeksiyona sahip bir motorda test edilmiş, yakıtların motor performansına ve egzoz emisyonlarına etkileri
incelenmiştir.

2. MATERYAL VE METOT (MATERIALS AND METHODS)
Yakıt üretiminde kullanılan kanola yağı ticari bir firmadan temin edilmiştir. Reaksiyonda katalizör olarak
NaOH, alkol olarak CH 3 OH kullanılmıştır. Biyodizel üretimi % 20 metil alkol-yağ oranı, % 0,6 katalizör
konsantrasyonunda, 60 °C sıcaklıkta ve 30 dakika reaksiyon süresinde gerçekleştirilmiştir. Biyodizel ve dizel
yakıtı ile hacimce % 5 ve % 20 oranlarında karıştırılarak Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv
Mühendisliği laboratuarında test edilmiş ve motor performansı ve egzoz emisyonlarına etkisi araştırılmıştır.
Üretilen metil esterin fiziksel özellikleri Tablo 2.1’de gösterilmiştir.
Tablo I. Kanola yağı metil esterinin fiziksel özellikleri
Özellik
Kinematik Viskozite (mm2/s 40 °C)

Değer
4,907

Su İçeriği (mg/kg)

226,4

Yoğunluk (g/cm )

0,882

Parlama Noktası (°C)

166

Bulutlanma Noktası (°C)

-6

Akma Noktası (°C)

-17

3

Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (°C) -10

Deney düzeneğinde, performans ölçümü için Cussons marka ve P8160 model, tek silindirli DC elektrikli ve
30 rejeneratif dinamometre, emisyon ve is ölçümü için Testo 350-Smarka egzoz emisyon cihazı ve Avl 4000
is ölçüm cihazı kullanılmıştır. Testlerde kullanılan dizel motor, direkt püskürtmeli ve tek silindirlidir. Test
motorunun teknik özellikleri Tablo 2.2’de, dinamometre ve test düzeneği Şekil 2.1’de, emisyon ölçüm cihazı
Şekil 2.2’de ve teknik özellikleri Tablo 2.3’te, is ölçüm cihazı Şekil 2.3’te ve teknik özellikleri Tablo 2.4’te
gösterilmiştir.
Tablo II. Antor 6LD400 test motoru özellikleri [9].
Marka

Antor 6LD400

Motor Tipi

DI, Dizel

Silindir Sayısı

1

Silindir Çapı (mm)

86

Kurs

68

Strok Hacmi (m3)

395

Sıkıştırma Oranı

18:1

Maksimum Motor Devri (dev/dk)

3600

Maksimum motor gücü (kW)

5,4 (3000 dev/dk motor devrinde)

Maksimum moment (Nm)

19,6 (2200 dev/dk motor devrinde)
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Yanma odası geometrisi

Meksika şapkası

Enjektör delik sayısı ve çapı

4x0,24

Enjektör uç açısı (°)

160

Enjektör püskürtme basıncı (MPa)

20

Püskürtme avansı

ÜÖN’den 24° KMA önce

Em. açılma avansı (supap zamanlaması)

ÜÖN’den 7,5° KMA önce

Em. kapanma gecikmesi (supap zamanlaması)

AÖN’den 25,5° KMA sonra

Eg. açılma avansı (supap zamanlaması)

AÖN’den 21° KMA önce

Eg. kapanma gecikmesi (supap zamanlaması)

ÜÖN’den 3° KMA sonra

Testler, motor gaz kelebeği tamamen açık ve sabit pozisyonda 1800, 2000, 2200, 2500, 2750 dev/dk olmak
üzere beş farklı devirde gerçekleştirilmiştir. Testlere, motorun tam gazda ve yüksüz olduğu koşulda başlanmış
ve dinamometre yardımıyla yüklenmesi sağlanarak motorun en az devirde çalışmasına kadar olan süreçte
yükleme işlemi devam etmiştir. NO X , CO ve is emisyon değerleri, motor devri, motor momenti ve özgül
yakıt tüketim değerleri eş zamanlı kaydedilmiştir. Motor devri ve motor moment değerleri, benzer şartlarda
uygulanan ikiden az olmayan sonucun aritmetik ortalamaları alınarak kaydedilmiştir. Yakıt sarfiyatı,
kronometre ve hassas terazi kullanılarak ölçülmüş olup, 1 dakikadaki yakıt sarfiyatları referans alınarak
kaydedilmiştir. Dinamometre kullanılarak motor yüklemesi yapılmış olup, motor moment ve devrinin sabit
kalması sağlanmış, bu aşamadan sonra egzoz emisyonu değerleri alınmıştır. Dizel motora ait yakıt tüketim
değerleri Ohaus marka GT–8000 model, 0,1 g hassasiyete sahip azami 8 kg. yakıt ölçebilen dijital terazi
yardımıyla g/min olarak kütlesel debi ölçümü gerçekleştirilmiştir. Dinamometre azami 4000 dev/dk motor
devrinde 10 kW güç absorbe edebilmekte olup, moment kol uzunluğu 0,25 m'dir [9].

Şekil. 1. Deney düzeneği [9].
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Şekil. 2. Testo 350-s marka egzoz emisyon cihazı [9].

Şekil 2.3: Avl 4000 DiSmoke egzoz emisyon cihazı [9].

Tablo III. Testo 350-s marka egzoz emisyon cihazına ait teknik özellikler [9].

CO

CO 2

NO X

O2

ÖlçümAralığı

Hassasiyeti

0 … +10.000 ppm CO

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

±5 % ölç. değ. (+200 … +2.000 ppm CO)

±10 ppm CO (0 … +199 ppm CO)

0 … +50 Vol. % CO 2

±0.5 Vol. % CO 2

±0.3 Vol. % CO 2

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

+ 1 % ölç. değ. (0 … 25 Vol. % CO 2 )

0.01 Vol. % CO 2

0 … +4.000 ppm NO X

±10 % ölç. değ. (+2.000 … +4.000

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

±5 ppm CO (0 … +99 ppm CO)

0 … +25 Vol. % O 2

±0.8 % tam ölçüm skalası (0 … +25 Vol. %
O2)

Tablo IV. Avl 4000 is ölçüm cihazının teknik özellikleri [9].
Model

AVL DiSmoke 4000 is ölçüm cihazı

Ölçüm prensibi

Kısmi akışlı

Opasite

0-100 % ölçüm aralığı

Doğruluk % 0,1

K değeri

0-99,99 m-1

0,01 m-1

3. BULGULAR VE TARTIŞMA (RESULTS AND DISCUSSION)
3.1. Motor Performansı
3.1.1. Motor Momenti
Şekil 3.1’te devre bağlı olarak dizel, B5 ve B20 yakıtları için motor momenti değişimleri gösterilmiştir. Dizel,
B5 ve B20 yakıtları için elde edilen maksimum motor momenti değerleri sırasıyla 18,3 Nm, 18,425 Nm ve
17,95 Nm olarak ölçülmüş ve B5 ile B20 yakıtlarından elde edilen motor momentlerin dizel yakıtına göre
sırasıyla % 1,3 ve % 3,4 daha az olduğu görülmüştür. Yakıt içerisindeki biyodizel miktarı arttıkça, motor
momenti azalmıştır. Bunun nedeni, biyodizel yakıtının dizel yakıtından daha az ısıl değere ve daha fazla
yoğunluk ve viskoziteye sahip olmasıdır. Çünkü biyodizel yakıtı yüksek yoğunluk ve viskozitesinden dolayı
silindir içerisinde dizel yakıtı kadar atomize olamamakta ve düşük ısıl enerjisinden dolayı dizel yakıtı kadar
enerji üretememektedir. Her yakıt için elde edilen maksimum motor momentleri ise 2200 dev/dk motor
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devrinde elde edilmiştir. Bunun nedeni, yanma hızının düşük devirlerde yavaş olması, yüksek devirlerde ise
hacimsel verimin azalmasıdır [10].

Şekil. 3. Devre bağlı olarak dizel, B5 ve B20 yakıtları için motor momenti değişimleri

3.1.2. Motor Gücü
Şekil 3.2’de devre bağlı olarak dizel, B5 ve B20 yakıtları için motor gücü değişimleri gösterilmiştir.Dizel, B5
ve B20 yakıtları için elde edilen maksimum motor gücü değerleri sırasıyla 5,1045 kW, 4,9749 kW ve 4,795
kW olarak ölçülmüş ve B5 ile B20 yakıtlarından elde edilen motor güçlerinin dizel yakıtına göre sırasıyla %
1,4 ve % 3,5 daha az olduğu görülmüştür. Yakıt içerisindeki biyodizel miktarı arttıkça, motor gücü azalmıştır.
Bunun nedeni, biyodizel yakıtının dizel yakıtından daha az ısıl değere ve daha fazla viskozite ve yoğunluğa
sahip olmasıdır. Her yakıt için maksimum motor gücü 2750 dev/dk motor devrinde elde edilmiştir. Bunun
nedeni, düşük devirlerdeki yetersiz yanmanın 2750 dev/dk motor devrinde en iyi hale gelmiş olması, yüksek
devirlerde ise hacimsel verimin düşmesidir [10].

Şekil. 4. Devre bağlı olarak dizel, B5 ve B20 yakıtları için motor gücü değişimleri

3.1.3. Özgül Yakıt Tüketimi
Şekil 3.3’te devre bağlı olarak dizel, B5 ve B20 yakıtları için özgül yakıt tüketimi değişimleri gösterilmiştir.
Dizel, B5 ve B20 yakıtları için elde edilen minimum özgül yakıt tüketimi değerleri sırasıyla 234,8115 g/kWh,
254,4201 g/kWh ve 275,6612 g/kWh olarak ölçülmüş ve B5 ile B20 yakıtlarından elde edilen özgül yakıt
tüketimlerinin dizel yakıtına göre sırasıyla % 9 ve % 17,5 daha fazla olduğu görülmüştür. Yakıt içerisindeki
biyodizel miktarının artması, özgül yakıt tüketimi arttırmıştır. Bunun nedeni, biyodizel yakıtının dizel
yakıtına göre daha fazla yoğunluğa sahip olmasıdır. Ayrıca biyodizel yakıtının dizel yakıtına göre daha az ısıl
değerinin olması ve dizel yakıtı ile aynı enerjiyi verebilmesi için daha fazla yakıt kullanılmasını
gerektirmesinden dolayı özgül yakıt tüketimi biyodizel miktarının artmasıyla artış göstermektedir. Her yakıt
için minimum özgül yakıt tüketimi 2200 dev/dk motor devrinde elde edilmiştir. Bunun nedeni, düşük
devirlerde motorun zengin karışımda ve düşük güçte çalışması, yüksek devirlerde ise hacimsel verimin
azalması ve sürtünme kayıplarının artmasıdır [10].
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Şekil. 5. Devre bağlı olarak dizel, B5 ve B20 yakıtları için özgül yakıt tüketimi değişimleri

3.2. Egzoz Emisyonları
3.2.1. CO Emisyonları
Şekil 3.4’te devre bağlı olarak dizel, B5 ve B20 yakıtları için CO emisyon değişimleri gösterilmiştir. Dizel,
B5 ve B20 yakıtları için elde edilen minimum CO emisyon değerleri sırasıyla 578 ppm, 556 ppm ve 461 ppm
olarak ölçülmüş ve B5 ile B20 yakıtlarından elde edilen CO emisyonlarının dizel yakıtına göre sırasıyla % 5,7
ve % 16,7 daha az olduğu görülmüştür. Yakıt içerisindeki biyodizel miktarının artması, egzoz gazındaki CO
miktarını azaltmıştır. CO emisyonu eksik yanmadan dolayı meydana gelmekte ve motorun basıncı, sıcaklığı,
karışımın türü, kullanılan yakıt gibi birçok parametreden etkilenen çok zehirli bir gazdır. Bu azalmanın
nedeni, biyodizel yakıtında bulunan fazla miktarda oksijenin yakıtı tam olarak yakmasıdır [11]. Her yakıt için
minimum CO emisyonu 2750 dev/dk motor devrinde elde edilmiştir. Bunun nedeni, düşük devirlerde
yanmanın zengin karışımla gerçekleşmesi ve motor devrinin artmasıyla yakıtın fakirleşerek daha iyi
yanmasıdır.

Şekil. 6. Devre bağlı olarak dizel, B5 ve B20 yakıtları için CO emisyon değişimleri

3.2.2. NOX Emisyonları
Şekil 3.5’te devre bağlı olarak dizel, B5 ve B20 yakıtları için NO X emisyon değişimleri gösterilmiştir. Dizel,
B5 ve B20 yakıtları için elde edilen minimum NO X emisyon değerleri sırasıyla 451 ppm, 462 ppm ve 466
ppm olarak ölçülmüş ve B5 ile B20 yakıtlarından elde edilen NO X emisyonlarının dizel yakıtına göre
sırasıyla % 1,3 ve % 2,5 daha fazla olduğu görülmüştür. Yakıt içerisindeki biyodizel miktarının artması,
egzoz gazındaki NO X miktarını arttırmıştır. NO X emisyonu, oksijen yoğunluğundan ve silindir içi sıcaklığın
uzun süre yüksek seviyelerde kalmasından kaynaklanmaktadır. Yakıt içerisindeki biyodizel miktarının
artması yakıt içindeki oksijen miktarının artması anlamına geldiğinden biyodizel kullanımı NO X oluşumunu
artırmaktadır. Özellikle 1600 K sıcaklığından daha yüksek olan maksimum yanma sıcaklıkları yoğun oksijen
ile ciddi derecede NO X salınımına sebep olmaktadır [10]. Her yakıt için minimum NO X emisyonu 1800
dev/dk motor devrinde elde edilmiştir. Bunun nedeni, düşük devirlerde yanmanın zengin karışımla
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gerçekleşmesi ve motor devri arttıkça yakıtın yeteri kadar oksijen bularak tam yanma sağlaması ve sıcaklığın
artmasıdır.

Şekil. 7. Devre bağlı olarak dizel, B5 ve B20 yakıtları için NO X emisyon değişimleri

3.2.3. İs Emisyonları(k Faktörü)
Şekil 3.6’da devre bağlı olarak dizel, B5 ve B20 yakıtları için is emisyon değişimleri gösterilmiştir. Dizel, B5
ve B20 yakıtları için elde edilen minimum is emisyon değerleri sırasıyla 7,32, 6,32 ve 4,95 1/m olarak
ölçülmüş ve B5 ile B20 yakıtlarından elde edilen is emisyonlarının dizel yakıtına göre sırasıyla % 21,6 ve %
36,3 daha az olduğu görülmüştür. Yakıt içerisindeki biyodizel miktarının artması, egzoz gazındaki is
miktarını azaltmıştır. Bunun nedeni, biyodizel içerisinde bulunan yoğun oksijenin zengin karışımın daha
verimli yanmasını sağlamasıdır. Dizel yakıtının yanması sonucu duman yoğunluğunun yüksek olmasının
sebebi içerisinde bulunan aromatiklerdir. Biyodizel içerisinde bu aromatikler neredeyse hiç olmadığından
biyodizel kullanımı ile is emisyonu azalmıştır. Her yakıt için minimum is emisyonları 2750 dev/dk motor
devrinde elde edilmiştir. Bunun nedeni, motor devri arttıkça yeterli oksijenin silindir içine alınması ve
yanmanın iyileştirilmesidir [10].

Şekil. 8. Devre bağlı olarak dizel, B5 ve B20 yakıtları için is emisyon değişimleri

4. SONUÇLAR (CONCLUSIONS)
Bu çalışmada, kanola yağından transesterifikasyon metoduyla kanola yağı metil esteri üretilmiş ve metil ester
geleneksel dizel yakıtı ile hacimce % 5 ve % 20 oranlarında karıştırılarak B5 ve B20 yakıtları üretilmiş, bu
yakıtların bir dizel motorunun performansına ve egzoz emisyonlarına etkileri araştırılmış ve dizel yakıtı ile
karşılaştırılmıştır.
Motor performansları incelendiğinde B5 ve B20 kullanımı ile dizel yakıtına göre sırasıyla motor momenti %
1,3 ve % 3,4; motor gücü % 1,4 ve % 3,5 azalmış; ve özgül yakıt tüketimi % 9 ve % 17,5 artmıştır. Egzoz
emisyonları incelendiğinde B5 ve B20 kullanımı ile dizel yakıtına göre sırasıyla CO emisyonları % 5,7 ve %
16,7; is emisyonları % 21,6 ve % 36,3 azalmış ve NO X emisyonları % 1,3 ve % 2,5 artmıştır.
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Abstract
In this study, microstructure and mechanical properties of Al2024-B4C Nanocomposite produced by
mechanical alloying and hot pressing were investigated. Mechanical alloying was employed for
synthesize the Al2024-B 4 C nanocomposite powders in a planetary ball mill at room temperature to 8 h.
Al2024-B 4 C nanocomposite powders were pressed by hot pressing method. The microstructure of hot
pressed Al2024-B 4 C nanocomposite samples was investigated by using scanning electron microscopy
(SEM) equipped with an energy dispersive X-ray spectrometer (EDS). Hardness, density, bending
strength and tensile strength of nanocomposites specimens were examined. The results show that
mechanical alloying and addition of B 4 C particles to Al2024 matrix increase strength, hardness of
samples. However, density of samples decreases due to lower densification ability of B 4 C particles.
Keywords: Al2024-B 4 C, mechanical alloying, hot pressing, nanocomposite.

1. INTRODUCTION
Aluminum based composites are one of the most widely used metal based composites which have attracted
much attention so that a large number of studies in the field of metal based composites were belong to this
area [1,2]. Wrought aluminum alloys have long being used as a matrix alloy in producing metal based
composites. The main cause of this is the low density of aluminum [3,4]. It is attractive to use aluminum
based metal matrix composites (MMCs) in structural applications because of their excellent stiffness-toweight and strength-toweight ratios [5,6]. However, the disadvantage for these composites is their high
production cost [7,8]. It has been determined that the addition of ceramic particles to aluminum improves its
strength, wear resistance, and corrosion resistance [9,10]. Al-B4C composites have a potential to be used as
armor materials in body protection, helicopters, military aircrafts and vehicles where lightweight is of utmost
importance. For these kinds of applications, mechanical properties such as hardness, bending strength,
compressive strength, elastic modulus and fracture toughness need to be balanced carefully along with low
density and a homogeneous microstructure almost free of pores [11]. For example, Zheng et al. [12] have
reported a compressive strength as high as 950 MPa in an Al2024/20 wt% B 4 C composites fabricated by a
process including mechanical milling, hot compression sintering and subsequent hot extrusion.
MMCs can be synthesized by such methods as conventional casting techniques, powder metallurgy, spray
deposition and diffusion bonding approach [13]. Powder metallurgy method is the most suitable method for
making MMCs. Compared with melting methods, the most important advantage of powder metallurgy
method is the low processing temperature. Moreover, reinforcement particles are also well-distributed in the
matrix [14].
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To our knowledge, effect of the nano B 4 C content on the mechanical properties of composites has not been
investigated. Therefore, the purpose of this work is to produce Al2024-B 4 C composites by powder
metallurgy and hot pressing and to investigate effect of nano particles content on the microstructure and
mechanical properties of the Al2024-B 4 C composites.

2. EXPERIMENTAL STUDY
Al2024 alloy powders, nano B 4 C particles used as raw materials to fabricate the composites. The as-atomized
Al2024 powders were supplied commercially with the chemical composition (in wt.%) of 4.85 Cu, 1.78 Mg,
0.385 Si, 0.374 Fe, 0.312 Mn, 0.138 Zn, 0.042 Cr, 0.005 Ti and Al (balance). Al2024 alloy powders with an
average particle size of 72 μm were used as the matrix materials, B 4 C powders with an average particle size
of 45-55 nm (Alfa Aesar, Germany) were used as the reinforcement material. Al2024 matrix powders, B 4 C
particles (2 wt.% B 4 C) were blended in a planetary ball-mill (Fritsch Gmbh, model ‘‘Pulverisette 7 Premium
line’’) at room temperature using a tungsten carbide bowl and a high argon atmosphere for 8 h in order to
break up the hard agglomerates. The milling medium was tungsten carbide balls with diameters of 10 mm.
The ball-to-powder weight ratio and rotational speed were selected to be 5:1 and 400 rpm, respectively. The
milling atmosphere was argon which was purged into a bowl before milling. Hot pressing was used for
preparation of the Al2024-B 4 C composites in mold. The microstructure and elemental distribution of crosssection of composites were investigated using Zeiss Evo LS10 scanning electron microscope. The
microhardness of these composite samples was measured using the Binell hardness (BS) method under a load
of 32 kg for a dwell time of 15 s. The density of hybrid nanocomposite samples were determined by the
Archimedes method. Theoretical densities of hybrid nanocomposites were calculated using rule-of-mixture.
The porosity was calculated by using the theoretical and experimental densities.The tensile and three-point
bending test was performed using a MTS Universal Materials Testing Machine at room temperature. The
crosshead speeds were maintained respectively at the speed of 0.3 mm/min and 0.5 mm/min for tensile test
and three-point bending. The geometry of tensile and three-point bending test samples are 6 mm × 10 mm ×
65 mm.

3. RESULT AND DISCUSSION

3.1. Microstructure
EDX analysis of Al2024 matrix composites reinforced with wt. 2% B 4 C nanoparticles are shown in the Fig 1.
The most important factor in the fabrication of Al2024 matrix composites is the uniform dispersion of the
reinforcements. As seen in the Fig.1 and Fig.2, the distribution of the reinforcing particles points to a
tendency that a lot of particles are mostly placed in the particle boundary area. No macro porosity was
observed in the Al2024 matrix composites and the distribution of the particles is not uniform in the matrix.
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Fig. 1. .EDX analysis of Al2024 matrix composites reinforced with wt. 2% B 4 C nanocomposite bulk sample

Fig. 2. SEM image of Al2024- wt.%2 B 4 C composite sample

3.2. Mechanical Properties
Table I . Mechanical properties of the Al2024 / wt.2% B 4 C nanocomposite

In the attempt to better evaluate mechanical properties of nanocomposites, bending strength and tensile
strength testing were conducted at room temperature and the results of tests are shown in Table 1. It is seen
that for the initial stages of ceramic particle reinforcement, the reinforcement, milling and hot pressing
provided an increase in bending strength and tensile strength of Al2024 nanocomposite. The bending and
tensile strength values of Al2024 / 2 wt.% B 4 C nanocomposite is respectively 1288,7 MPa and 392,9 MPa,
while that of Al2024 alloy is 700,2 MPa and 202 MPa.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 4. SEM image of bending strength fracture surface (a) Al2024, (b) Al2024 / wt.2% B 4 C nanocomposite and SEM
image of tensile strength fracture surface (c) Al2024, (d) Al2024 / wt.2% B 4 C nanocomposite samples
.

The variation of Brinell hardness values of Al2024 and Al2024 / wt. 2%B 4 C nanocomposites is shown in
Table 1. The hardness of the nanocomposites increased with reinforced B 4 C particle weight fraction. The
hardness values of Al2024 and Al2024 / 2 wt.%B 4 C nanocomposite is respectively 101,6 HB and 178,08 HB.
Density and porosity values of Al2024 metal matrix composite that was reinforced with B 4 C are given in
Table 1. Both the density values and porosity values of Al2024-B 4 C nanocomposites increases with
increasing B 4 C content. The density and porosity values of B 4 C nanocomposite is respectively 2.8444 g.cm-3
and % 4,7.

4. CONCLUSION
1.

B 4 C nanoparticles reinforced, Al2024 matrix nanocomposites were produced by mechanical
alloying and hot-pressing method.

2.

Increase in reinforcement content resulted in increase in tensile strength of Al2024 nanocomposite
up to wt.%2 B 4 C.

3.

Increase in hardness of Al2024-B 4 C nanocomposites was observed with increase in B 4 C
reinforcement nanoparticles.
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4.

Porosity and density measurments showed that the addition of B 4 C nanoparticles caused a increase
in density and porosity in nanocomposite.
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Abstract
Flame spray pyrolysis (FSP) is a process to produce nanoparticles fast, and with good quality, which
makes it a promising process for industrial scale production to meet market demand. In this method, the
precursor dissolved in a solvent is injected as a spray into a pre-existing flame by using a two-fluid
nozzle. After the liquid droplets evaporate at high-temperature continuum gas phase, nucleation of solid
particles and particle formation take place. The main aim of this study is to model the spray properties by
using Ansys FLUENT code. The ultimate goal is to model the turbulent flow, atomization and
evaporation of the atomized fuel where the liquid is converted to vapor fuel, combustion of the vapor
phase, and finally, aerosol dynamics process where the formation, growth, and coalescence followed by
aggregation of solid nanoparticles take place. Published experimental results in literature were utilized to
compare the simulated temperature, velocity and liquid droplet size for ethyl alcohol sprayed into the
flame to model the first step. 2-Dimensional axisymmetric rectangular grid domain was utilized to
describe the FSP geometry. The grid size was progressively refined in a mesh dependency study. The
simulation was done using a coupled pressure-velocity algorithm in the Fluent version 15. To model the
turbulent flow, the realizable K-ε model was selected. All variables were solved with second order
discretization in Fluent, which uses a relationship between velocity and pressure corrections. Also,
gravity was included to account for the buoyancy force effect. Gas and liquid phase thermodynamic
properties were selected from the fluent database. Multi-component spray droplet dynamics was described
as steady state, and the surface injection was used as injection atomizer type. Simulation successfully
predicted the droplet size, velocity, and the temperature profile in the centerline of the flame for two
different oxygen gas dispersion flow rate within experimental error.

Keywords: Flame spray pyrolysis, fluent, simulation, nanomaterial.
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1. INTRODUCTION
The process of producing nanoparticles by using the Flame Spray Pyrolysis (FSP) technique has received a
lot of attention in recent years. It is possible to produce nanoparticles of most of the periodic table materials in
small quantities [1]. However, the focus now has shifted to using this technique for commercial level
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productions. Due to the high cost of experiments to study the effects of the operating conditions and the
reactor design, development of models to simulate the process, and enlarge the FSP process from the
laboratory scale
to the commercial level is an important research field. In the FSP technique, precursor solution which
contains the metal precursors in a solvent is carried through a capillary tube, which is placed in the centerline
of the burner nozzle, and atomized by oxygen gas into small droplets. The droplets are exposed to the preexisting
heat, which provided by auxiliary premixed methane burner, and the liquid droplets evaporate into a vapor
phase, and react with oxygen. The solid nanoparticle formation takes place through several steps at high
temperature. Since the quantity of nanoparticles is very small in the gas phase, it has a negligible effect on the
flame temperate, velocity and the gas phase composition of the flame during combustion [2]. However, the
properties of the nanoparticles and quantities depend directly on the flame operation conditions. Therefore,
control of the temperate, velocity and the composition of the flame in this process are the key points
investigated in the simulation of FSP.
Mueller et al. [3], and Heine and Pratsinis [4] have prepared a simulation model for the formation of
nanoparticles to include only one spatial dimension based on the previously measured gas properties. This
model required adjustable parameters or experimental data.
Groehn et al. [5] have prepared a simulation model for the production of silica nanoparticles in a diffusion
flame where the process is controlled by mixing. Since precursors were injected into the process in the vapor
form, this model does not include the process of precursor transformation from liquid to vapor. The growth of
nanoparticles was described by the dynamics of aerosol monodisperse, which represents coagulation and
sintering. The simulation results obtained without adjustable parameters were consistent with measured
temperatures and fuel conversion profiles [6] as well as the primary particle diameters [7].
In a recent simulation by Arto et al. [8], a simple and precise model for predicting the properties of zirconia
nanoparticles was developed by using a CFD software [8]. While zirconia precursors were injected into the
process in the form of the liquid phase, this model considered the process of precursor transformation from
liquid to vapor during combustion and aerosol process. In their model, the magnitudes of predicted velocities
were found higher than the two-dimensional Phase-Doppler Anemometer (PDA) measurements. They also
observed differences between predictions and Fourier transform infrared spectrometer (FTIR) measurements
of gas temperatures at a low height above the burner (HAB). The number density of the droplets measured by
PDA has shown a parabolic concentration profile in the direction of the flow at higher HAB, while
simulations still showed a hollow cone spray shape for all HAB.
Although Arto et al.’s model had some improvement, the predictions were not quite in line with the
experimental measurements. In our study, a simulation of the spray properties was developed by using
ANSYS FLUENT v.15. In our modeling approach, combustion of the pure ethanol sprayed into the premixed
methane flame without the presence of the precursor materials is considered in order to understand the effect
of the spray characteristics on the temperature, velocity and the number concentration of the spray droplets.
In this model, we used the same operating conditions as in [8] and compared our modeling results with their
experiments. The improvements in our model are presented here.

Fig. 1. Schematic of the experimental set-up with FSP reactor [8].
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2. METHODS
2.1. Experimental
Data taken from the literature are given in Table 1.
Table I. Boundary conditions and operation data [8].
Boundary
Liquid capillary
Dispersion oxygen
Auxiliary burner
Burner walls
Ambient pressure

Type

Mass flow (g/s) or (Pressure (Pa))

Composition (wt. %)

-2

Multi-component injection 5.3×10
Mass flow inlet
7.1×10−2 –1.7×10−1
Mass flow inlet
7.4×10−2
Wall
No-slip
Inlet/outlet
101325

100 Ethanol
O 2 : 100
O 2 : 80, CH 4 : 20
––
O 2 : 23, N 2 : 77

2.1.1 Set-up
The reactor consists of three concentric tubes. The precursor solution of pure ethanol carried with a syringe
pump through the capillary tube in a nozzle (0.41 mm id) placed in the center. This solution is dispersed into
a spray by 3 to7 liters/min of oxygen dispersion gas through the surrounding ring gap at 45-degree angles
with respect to the capillary center. To ensure the pressure drop through the nozzle is larger than 0.9 bar, the
gap width is adjusted. The premixed experimental pilot is provided with a stoichiometric flame of 1.25
liters/min of methane and 2.5 liters/min of oxygen through an opening (10 mm id and 10.3 mm od). All
supplied gas flow rate is measured at 298.15 K and 1.013×105 Pa, and mass flow controllers are used to keep
supplied gas flow constant.

2.1.2 Spray Flame Diagnostics
The spray is described without nanoparticles utilizing 4 ml/min of pure ethanol provided with a syringe pump
through the center capillary. Spray droplet size, concentration and droplet velocity are measured online with
various height above burner (HAB) by PDA [4]. Flame temperature is measured online by FTIR [9]. The
line of sight average flame temperatures are obtained by fitting a black body Planck function through the hot
CO 2 radiance spectra [9].

2.2. Modeling Theory
In this study, the Euler model was used to simulate the continuous phase using the realizable K-ε to describe
the turbulence. The droplet flow field was modeled using Discrete Phase Model (DPM) Lagrangian. The
discrete phase trajectories of Multi-component injection defined according to the injection point properties
which consists of the initial value of droplet velocity, mass flow rate of liquid injection, liquid temperature,
and diameter distribution for Rosin-Rammler expression.

2.2.1 Continuous Phase
During the combustion, the continuous gas phase is assumed to behave as an ideal gas. The representing
equations for the 2-D model in the Cartesian tensor form are:
Mass conservation equation:

∂ρ ∂
+
( ρu j ) =   0
∂t ∂xj

(1)

Momentum conservation:

∂
∂
∂P
     
( ρ ui ) + ( ρ uiu j ) = −
∂t
∂xj
xi
Energy transport equation:

∂
∂
( ρE ) +
( u i ( ρE + P ) )
∂t
∂ xi

=

+

∂
(τ ij ) eff
∂xj

+

´ ´ 
∂ 
(2)
  
 − ρ ui u j 
∂xj 


∂
∂T
(K eff
− ∑J jei + u i (τij )) + Sh
∂xj
∂xj
j

Species conservation:
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(3)

∂
∂
∂
      
( ρYi ) + ( ui ρYi ) =
∂ xi
∂t
∂ xi

 µt ∂Yi 
   + R f

 sct d x 
i

.

(4)

Turbulence kinetic energy equation:


µ  ∂K
( µ + t 
σ k  ∂xj


∂
∂
∂ ∂
       
(ρK )+
( ρ Kui ) =
∂xj
∂t
∂xj ∂xj

)+

Gk + Gk − Gb - ρò + S k

(5)

Dispersal rate of turbulence kinetic energy equation:

µ
∂
∂
∂ 
        
( µ + t
( ρò ) + ( ρòui ) =
∂xj 
∂t
∂xj
σω
where turbulent viscosity is defined as

µt =

 ∂ò

 ∂xj

)+

C1ò

ò
ρò 2
( Gk + C3ò Gb ) - C2ò
k
k

+

Sò

(6)

ρ K               
 1 ϑF 
ωmax  , 2 
 α a1ω 

The flame combustion was modeled by considering the single-step overall reaction. The complete
stoichiometric combustion reactions can be written as:
Ethanol combustion reaction:

O2 →

C2 H 6 O

+3

CH 4

O2 → C O2 +2 H 2O

Methane combustion reaction:
+2

2C O2 +3 H 2O

The rate of reaction R f was calculated by eddy-dissipation model [10] which was required for equation (4)
above:

  R f = -A ρω min [ YF ,

YO
Y
,B P
1+ f
f

]

(7)

where A and B are the dimensionless empirical coefficients with default values of 4 and 0.5, respectively
[10], [17]. In Eq. (7), Y is the mass fraction of fuel (F), oxidant (O 2 ), and products (P), and f is the
stoichiometric mass needed of oxidant to consume 1 kg of fuel.

2.2.2 Droplet Transport Model
The trajectories of discrete phase drops are calculated by solving the equilibrium equation of force for
droplets:

dud
dt

18 µCd Re
1
( u g − ud ) + g i (1)
2
B
ρ d d d 24
where B is droplet to gas density ratio, u g is the gas velocity, ud is the droplet velocity, and ρ d is the
=

(8)

density of the droplet. The drag coefficient is defined as

Cd

=

b1 +

b2 b3
  
+
Re Re 2

where b 1 , b 2 and b 3 are constants that apply for round beads over wide ranges of Re, as given by Morsi et al.
[11]. The cooperation of vortexes with the beads is incorporated through the Discrete Irregular Walk (DRW)
model [12], [13]. The initial droplet size is calculated by using a correlation which was derived by Elkotb et
al. [14] for external mixing nozzles as follows
SMD= 51

Where,

 m
d 0 Re −0.39We −0.18  max
 m g


ρ mixd ( u g − umix )

Re =   

0

µmix

,





(9)

ρ mixd ( u g − umix )

We =   
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0

γ mix

2.2.3 Heat and Mass Transfer Model for Droplets
The energy conservation equation of droplets:

mpcp

dT
dt

=

(

)

APò Pσ TR4 − Td4 − hAd (T∞ − Td ) − ∑
i

dmi
(havp ,i )
dt

(10)

when the total vapor pressure at the droplet surface becomes more than the pressure of the continuous gas
phase, the multi-component droplets are in the boiling region and following equation can be used to calculate
the evaporation rate [17].

Where

π µd p k∞
1
1
dmi
= xi
( 2 + 0.6 Red 2 Pr 3 ) Ln (1+ BT ,i )
cp∞
dt
cp (T − T )
BT ,i = ∞ ∞ d
havp ,i

(11)

The following assumptions were valid to simplify the modeling:
• The volume percent of the discrete phase droplets is not more than 10% of continuous gas; due to this
reason, the extra force generated by collisions is not considered.
• The droplet breaks up model wasn't applied due to Weber number of the droplets being less than 11 [15],
[19].
• All droplets are assumed to be the same size and shape at the inlet.

3. NUMERICAL METHOD
The axisymmetric model can represent the FSP system well via a 2-D simulation rectangular domain 300 mm
length and 100 mm width which was adopted in this study, as depicted in Fig. 2a. The mesh comprises of
146520 nodes. The grid around the capillary tube and atomizer was progressively refined in a grid as in Fig.
2b. independent study, keeping in mind that the end goal is to precisely catch the unexpected variations in
flow properties. A constant pressure condition was used at the exit (atmospheric pressure). The control
volume based numerical method was used to solve the governing equations from Eqn (1) to Eqn (7)
sequentially. In order to ensure the accuracy, stability, and convergence, a second order upwind discretization
scheme was used. SIMPLEC algorithm (SIMPLE-Consistent) is used for coupling pressure and velocity [16].

Fig. 2a. Schematic of the meshed computational domain
l

Fig. 2b. Schematic of the meshed around the capillary
tube and atomizer

In Discrete Phase Modeling, Fluent provides a model that is specifically developed for spray simulations, or
more general suspended particle trajectory simulations. The Euler-Lagrange technique was applied to solve
(DPM). In this process, there are two separate phases in computational domain, specified as the continuous
(oxidant + fuel + combustion product gas) and the discrete phase (droplets). Rosin-Rammler droplet
distribution model for discrete phase was applied instead of identical size assumption used by Arto et al. [8].
We also selected surface injection type to minimize the error, because this model doesn’t require the input of
the initial positions of the droplets. In surface injection model, the initial location of the injected stream is
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defined as the location of the predefined surface (s). The droplet velocities defined by the solver are equal to
the velocities of the continuous phase at the injection location [17]. When Rosin-Rammler distribution is
used, mass fraction of droplet diameters greater than d (Y d ) needs to be evaluated according to this equation

Yd = e

d
− 
d

n

(12)

Minimum and maximum diameters are defined as the smallest and the largest droplet diameters to be
expected in the size distribution, respectively. Mean Diameter defined as the size parameter, d , in the
Equation 12. The exponential parameter n is defined as spread parameter. The size range is expected in the
range of 3 – 50 μm [18]. Coupling of heat and mass transfer between continuous and discrete phase was
applied as well. The integration time step was decreased by decreasing the length scale. Trajectories of the
heat and mass transfer calculation for discrete phase become more exact by using the smaller length scale.
The default setting of 10 mm has been changed to 0.05 mm in our work.

4. RESULTS AND DISCUSSION
4.1. Gas Velocity and Temperature
The temperature distribution of the gas mixture along with the centerline calculated by the CFD model and
measured by the FTIR [8] shown as colored symbols for 4 ml/min ethanol with 5 and 7 l/min dispersion O 2
gas flow rate. A good match between experimental and modeling profiles at all HAB was obtained in our
model, while the literature only showed a match at high HAB’s.

Fig. 3. Comparison of the experimental and simulated temperature distribution

Literature data for the evolution of the predicted and measured the axial gas velocity of the burning ethanol
spray is shown in Fig. 4a. For all HAB, simulations and data are in good agreement with the jet shape and
size. In the figures, gas velocity has a maximum along the centerline and decreases towards the edges of the
jet flame, much like a burning hollow cone sprays. But this not true because hollow cone structure has a
region along the axis of the injector relatively free of drops also has less velocity [20], [21], [22]. In our
model as Fig. 4b. At HAB (5, 10 mm) the position of the maximum velocity is of about 1.25 to 1.5 mm away
from the central axis which was caused by the expansion of gases after combustion. At HAB 25 mm, the
maximum velocity is at the center of the flame and it gradually decreases with increasing the radial distance.
Our model in good agreement with the jet shape and size as hollow cone sprays structure, also showing
maximum velocity at the same position where the droplet number concentrations is maximum as in Fig. 5b.
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Fig. 4a. Velocity contours at different HAB [8]

Fig. 4b. Predicted velocity with simulated CFD model

4.2. Spray Droplet Evaporation

Fig. 5a. Measured droplet concentrations at different HAB [8]
v

Fig. 5b. Predicted droplet concentration HAB = 5, 10
and 25 mm

Fig. 5 shows the measured and predicted liquid droplet number concentrations for 4 ml/min ethanol spray into
the flame at 5, 10 and 25 mm HAB with 5 l/min O 2 dispersion gas. Concentrations are normalized at each
HAB. Spray droplet size prediction is improved in our model compared to the literature. Experiments show a
hollow-cone profile at low HAB’s, and close to a parabolic profile at high HAB. On the other hand, the
predictions in the literature with constant droplet size assumption deviates from the experimental results. This
result indicates the importance of choosing Rosin-Rammler size distribution of the droplets as opposed to
assuming homogeneous droplet sizes initially. Also choosing the surface injection type in fluent setting does
not require the initial velocity of droplets and position in the calculations’ which is a source of error.
In Fig. 6, predicted and experimental Sauter Mean Diameters (SMD) of the droplets up to 35 mm above the
burner surface are compared. The sudden drop in SMD measured by PDA is caught in our model and
followed the same trend as the experimental profile.
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Fig. 6. Comparison of the PDA-measured and simulated CFD model SMD at 5, 10 and 25 mm HAB for 4 ml/min ethanol
and 5 l/min O 2 .

5. CONCLUSIONS
The CFD model applied in this study can successfully predict the temperature, velocity, concentration and
mean diameter profiles of the spray in the flame at all HAB’s. In summary, using the surface injection as
injection type reduces the error generated due to the assumed initial spray velocity into the atomizer. Also
using the Rosin-Rammler size distribution for spray droplets reduced the error caused by the assumption of
initially monodisperse droplets in the simulation. Finally, reducing the length scale improves the precision of
the trajectory and mass/heat transfer calculations for the discrete phase.

NOTATION
Cd
Dp
E
h
h avp,j
J
k
K
K∞  
m
p
Pr
R
Re
R ed
Sc
t
T
u
We
Pᵋ
µ

σ
P

ᵋ

Drag coefficient
Droplet diameter, m
Total enthalpy, J kg
Convective heat transfer coefficient, W m−2 K−1
Latent heat of vaporization
Diffusion flux
Kinetic energy, m2 s−2
Thermal conductivity, W m−1 K−1
Thermal conductivity of continuous phase, W m−1 K−1
Mass, flow rate, kg s−1
Pressure, Pa
Prandtl number
Universal gas constant, J mol−1 K−1
Relative Reynolds number
Reynolds number of droplet diameter
Schmidt number
Time, s
Temperature, K
Velocity, m s−1
Weber number
Droplet emissivity
Dynamic viscosity, kg m−1 s−1
Stefan–Boltzmann constant, W m−2 K−4
Specific dissipation rate, s−1
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Abstract
In this work, Al2024-SiC nanocomposites with different amount of SiC were fabricated by mechanical
alloying method. Al2024-SiC mixtures were milled with 8 hours in planetary ball mill at room
temperature. The change of microstructure, hardness and tensile strength of Al2024-SiC nanocomposites
with increasing SiC content were investigated. The uniform distribution, dispersion of SiC nano particles
within the Al2024 matrix and fracture surfaces was examined by scanning electron microscopy (SEM). A
maximum tensile strength of 383.2 MPa was obtained for 2 wt.% SiC reinforced Al2024 matrix
nanocomposites. It was observed that the changes in hardness were conferred in relation to the SiC
content. The results show that reinforcement content plays a major role on the improvement of
mechanical properties of the composites.
Keywords: Mechanical alloying, nanocomposite, SiC, mechanical properties

1. INTRODUCTION
Particle-reinforced metal matrix composites (MMCs) which provide advanced mechanical and physical
properties combine the advantages of both the matrix and the reinforcing materials. Although, several metals
have been used as matrix materials to develop new composites, aluminum alloys are the most common used
materials for aircraft, automotive and military industries. High strength to weight ratio, high ductility, high
stiffness and good wear resistance of Al alloy are superior properties which increases their usability in the
fabrication of metal matrix composites or metal matrix nanocomposites [1-2]. Aluminum and its alloys have
been reinforced with ceramics, such as B 4 C, SiC, Al 2 O 3 , TiC, in order to improve properties like wear
behavior or mechanical strength [3]. On the other hand, the dynamic fracture toughness of the aluminum
matrix, which is reinforced with SiC particulates, is higher than its static fracture toughness, but decreases as
the volume fraction of the reinforcement increases [4]. SiC continuous network structure ceramics are a very
promising material for use in semiconductor processing, nuclear fusion reactors, heat-sink plates, and high
temperature thermo-mechanical applications because of their excellent chemical and thermal stability, high
thermal conductivity, and good mechanical properties [5].
The development of metal matrix nanocomposites is one of the most important improvements in composite
materials in recent years. Nanocomposites have advanced mechanical properties which can be adapted to
obtain the requirements of a specific application. As a consequence of previous studies, mechanical alloying
technique is a advanced fabrication technique(MA) [6]. In this technique, powder particles are being milled
using ball collisions which obtain very fine particle size and homogenous distribution. MA is known as a
useful method for developing the reinforcement particle distribution not only in composites but also in
nanocomposites [7,8].
In the present work, in order to improve the mechanical properties of Al2024 alloy, the nano SiC particles
were added to the matrix by mechanical alloying technique. Reinforced Al2024-SiC samples were prepared
using a solid state route complemented with mechanical alloying techniques. The focus of this study is to
*
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explore the possibility of improving and mechanical properties of Al2024 alloys simultaneously. In this
paper, the effect of reinforcement content on the mechanical properties on Al2024-SiC nanocomposites
composites is presented.

2. EXPERIMENTAL STUDY
Al2024 alloy powders, nano SiC particles used as raw materials to fabricate the composites. The as-atomized
Al2024 powders were supplied commercially with the chemical composition (in wt.%) of 4.85 Cu, 1.78 Mg,
0.385 Si, 0.374 Fe, 0.312 Mn, 0.138 Zn, 0.042 Cr, 0.005 Ti and Al (balance). Al2024 alloy powders with an
average particle size of 72 μm were used as the matrix materials and SiC powders with an average particle
size of 40 nm (Alfa Aesar, Germany) were used as the reinforcement material. Al2024 matrix powders and
SiC particles (0, 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 and 2.5 wt.%) were blended in a planetary ball-mill (Fritsch Gmbh, model
‘‘Pulverisette 7 Premium line’’) at room temperature using a tungsten carbide bowl and a high argon
atmosphere for 8 h in order to break up the hard agglomerates. The milling medium was tungsten carbide
balls with diameters of 10 mm. The ball-to-powder weight ratio and rotational speed were selected to be 5:1
and 400 rpm, respectively. The milling atmosphere was argon which was purged into a bowl before milling.
Hot pressing was used for preparation of the Al2024-SiC composites. The microstructure, fracture surface
and elemental distribution of cross-section of composites were investigated using Zeiss Evo LS10 scanning
electron microscope. Local compositional analysis was conducted with an energy-dispersive X-ray
spectroscopy (EDS). The tensile strength test was performed using a MTS Universal Materials Testing
Machine at room temperature. The crosshead speed was maintained at the speed of 0.3 mm/min. The
geometry of tensile test sample is 6 mm × 10 mm × 65 mm. The hardness of these composite samples was
measured using the Binell hardness (HB) method under a load of 32 kg for a dwell time of 15 s. The density
of hybrid nanocomposite samples were determined by the Archimedes method. Theoretical densities of
hybrid nanocomposites were calculated using rule-of-mixture. The porosity was calculated by using the
theoretical and experimental densities.

Table I. Mechanical properties of the Al2024-SiC nanocomposite samples

3. RESULT AND DISCUSSION

3.1. Microstructure
EDX analysis of Al2024 matrix composites reinforced with wt. 2% SiC (S4) nanoparticles are shown in the
Fig 1. The most important factor in the fabrication of Al2024 matrix composites is the uniform dispersion of
the reinforcements. As seen in the Fig.1 and Fig.2, the distribution of the reinforcing particles points to a
tendency that a lot of particles are mostly placed in the particle boundary area. No macro porosity was
observed in the Al2024 matrix composites and the distribution of the particles is not uniform in the matrix.
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Fig. 1. EDX analysis of Al2024 matrix composites reinforced with wt. 2% SiC (S4) nanocomposite bulk sample.

Fig. 2. SEM image of S4 composite sample

3.2. Tensile Strength
In the attempt to better evaluate mechanical properties of nanocomposites, tensile tests were conducted at
room temperature and the results of tests are shown in Table 1. and in Figure 3. The reinforcement content
can be determined to ceramic particle distribution in matrix alloys. Homogeneous distribution of
reinforcement particles are observed in the medium reinforcement content. As the reinforcement content is
increased, great number of reinforcement cluster are increased. This increase can be explained with the
increasing in SiC content and homogeneous distribution. The increasing of tensile strength of SiC
reinforcement particles is observed from S0 to S4 samples. After S4 sample the tensile strengths were rapidly
decreased because decreasing homogeneous distribution of reinforcement particles in Al2024-SiC
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nanocomposites. So, the SiC particles agglomerates in matirx and these agglomerated areas decrease the
mechanical properties of nanocomposite one of which is tensile strength.

Fig. 3. Tensile strength values of alloy and nanocomposites

(a)

(b)
Fig. 4. SEM image of S0 (a) and S4 (b) fracture surface composite samples
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3.3. Hardness
The relation between the nanoparticle weight fraction and the HB values of Al2024-SiC nanocomposites is
plotted in Fig.5. The hardness of the composites increased with increasing SiC particle weight fraction(Fig.5).
The presence of hard SiC particles enhanced the work hardening rate of the matrix resulting in an increase in
hardness. The hardness of S5 reinforced with SiC sample was 153 HB that was the highest hardness value.

Fig. 5. Brinell hardness values of Al2024-SiC nanocomposites

3.4. Density and Porosity Analysis
Density and porosity values of Al2024 metal matrix composite that was reinforced with SiC are given in
Table 1 and Fig.6. Both the density values and porosity values of Al2024-SiC nanocomposites increases
linearly with increasing SiC content. The density measurements also showed that some porosities were
formed inside the composites.

(a)

(b)

Fig. 6. Density (a) and Porosity (b) values of Al2024-SiC composites
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4. CONCLUSION
1.

SiC nano particle added, Al2024 matrix nanocomposites were produced by mechanical alloying and
hot-pressing method.

2.

Microstructural examination showed that SiC distributions were homogeneous in the Al2024 alloy
matrix.

3.

Increase in reinforcement content resulted in increase in tensile strength of nanocomposite up to
wt.%2 SiC, on the other hand after wt.%2 reinforcement they suddenly decrease.

4.

Porosity and density measurments showed that the addition of SiC nano particles caused a increase
linearly in density and porosity.

5.

Increase in hardness of Al2024-SiC nanocomposites was observed with increase in SiC
reinforcement content.
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Abstract
Induction motors are preferred in the industry because of the absence of brush and collector assemblies, easy
maintain and have high efficiency. Also, induction motors can be efficiently and robust controlled at very low speeds
range by the use rotor position sensors. But, the use of sensors such as tacho generators, encoders, and resolvers
for the feedback information required for control increases the cost of the drive system and complicates the system.
Also this poses a problem where the industry needs to use motor in small volumes. Because of such problems arising
from sensors, studies related to sensorless control are being developed. In this study, observer have been used in
order to overcome such negativities. The mathematical model of the induction motor is given. Sensorless speed
control of squirrel cage induction motor is simulated in Matlab / Simulink software. A Luenberger observer working
from the observer error was used for the speed estimation. The rotor speed was estimated using motor currents and
voltages via Luenberger observator. Sensorless speed control of the induction motor has been obtained using the
speed information predicted by the Luenberger observer. According to the obtained simulation results, the
sensorless speed control provided very successful results.
Keywords: Induction motor, sensorless speed control, Luenberger observer.

1. GİRİŞ
Asenkron motorların güvenilir ve sağlam yapıları, düşük maliyete, ses ve atalete sahip olmaları, özellikle sincap kafesli
asenkron motorların az bakım gerektirmeleri, kirli ve tehlikeli ortamlarda rahatlıkla çalışabilmeleri ve oldukça geniş
bir güç ve hız aralığına sahip olmaları nedeniyle endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır.
Doğrudan Moment Kontrol (DMK) yönteminin, asenkron motor sürücülerinde kullanılmasıyla birlikte, asenkron
motorun geniş sınırlar içerisinde hız ayarının yapılabilmesi sağlanmıştır [1]. Ancak hassas hız ayarı yapılabilmesi için,
sürücü düzeneği hız geri beslemesini gerektirmektedir. Bu geri besleme genellikle motor miline bağlanan mekanik bir
hız algılayıcısından sağlanmaktadır. Ancak yüksek hızlı uygulamalarda hız algılayıcısını mile bağlamak mümkün
olmamaktadır. Ayrıca sisteme bağlanan mekanik hız algılayıcısının maliyetinin yüksek olması ve bakım gerektirmesi
diğer dezavantajlarıdır. Bu yüzden yapılan araştırmalar algılayıcısız hız kontrol sistemleri üzerinde yoğunlaşmıştır[2]
Algılayıcısız hız kontrol sisteminin konusu ise, rotor hızının ölçülmesi yerine, kolaylıkla ölçülebilen motor akımı ve
geriliminden rotor hızını tahmin ederek hız denetleyicisine geri besleme sinyali olarak kullanılmasını inceler.
Günümüzde de bu yöntemlerin iyileştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir[3].
Bu çalışmada, sincap kafesli asenkron motorun sensörsüz hız kontrolü benzetim ortamında yapılmıştır. Hız tahmini
için başarımı yüksek olan Luenberger gözlemleyicisi kullanılmıştır. Ayrıca, doğrudan moment kontrolünde en önemli
motor parametrelerinden biri olan stator direnci de tahmin edilerek sistemin başarımının arttırılması amaçlanmıştır [4].
Tahmin edilen stator direnci, hem hız kestiricisinde hem de DMK yönteminde kullanılarak asenkron motorun geniş bir
hız aralığında kontrolü; başarılı bir şekilde benzetim ortamında gösterilmiştir. Yapılan benzetimler Matlab/Simulink
ortamında gerçekleştirilmiştir.
Günümüzde ise asenkron motorun değişken hızlı tahrik sistemlerinin kontrolünde kullanılan yöntemleri üç temel kısma
ayırmak mümkündür. Bunlar skaler kontrol yöntemi, vektörel kontrol yöntemi, doğrudan moment kontrol yöntemi gibi
sıralanabilir.
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Doğrudan moment kontrol yönteminin çalışma prensibi, motor uçlarına uygulanacak olan gerilim vektörleri ile stator
akı vektörünün kontrol edilmesine dayanır. Stator akı vektörünün kontrolü ile de motorun momenti kontrol edilebilir
[5]. Motorun stator akımları ve gerilim bilgisi kullanılarak akı ve moment tahmini yapıldıktan sonra, akı ve moment
referans değerleri ile karşılaştırılarak meydana gelen hatalar histerezis karşılaştırıcıya iletilir. Ayrıca stator akı uzay
vektörünün konum bilgisi sayesinde sektörler belirlenir. Akı vektörünün içinde bulunduğu sektöre göre, histerezis
kontrolörlerden alınan bilgi yardımıyla, tanımlı anahtarlama tablosundan uygun gerilim vektörü seçilerek kontrol işlemi
gerçekleştirilir [6].

2. ASENKRON MOTORUN MATEMATİKSEL MODELİ
Bir sistemin matematiksel modeli, sistemin fiziksel davranışının benzetimini yapmak veya bir algoritmaya dayanarak
gerçek zamanda denetimi gerçekleştirmek için gereklidir. Makinenin davranışını geçici ve kararlı rejimde temsil eden
matematiksel model, hesaplama kolaylığı açısından uzay vektörleri kullanılarak tanımlanır. Makineyi besleyen güç
kaynağı dengeli üç fazlı gerilim üretiyorsa model, stator 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑡𝑡), 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 akımları,
𝑓𝑓𝑠𝑠 (𝜃𝜃, 𝑡𝑡) = 𝑁𝑁𝑠𝑠 [ 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑡𝑡)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑡𝑡) cos �𝜃𝜃 −

2𝜋𝜋
3

� + 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑡𝑡) cos �𝜃𝜃 +

2𝜋𝜋
3

�]

(1)

manyetomotor kuvvetini (mmk) oluşturur. Burada, 𝑁𝑁 𝑠𝑠 stator sarım sayısı ve 𝜃𝜃 açısı A fazının manyetik ekseni referans
alındığında stator çevresinin açısıdır. Statorun A fazının manyetik ekseni sabit eksen takımında α eksenidir. Stator
akımı uzay vektörü 𝚤𝚤�𝑠𝑠 (t) eşitlik (2)’deki gibi tanımlanır [5].
2

𝑖𝑖𝑠𝑠 (𝑡𝑡) = 3 . � 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑡𝑡) + 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑡𝑡). 𝑒𝑒

𝑗𝑗2𝜋𝜋
3

+ 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑡𝑡). 𝑒𝑒

𝑗𝑗4𝜋𝜋
3

� = �𝑖𝑖𝑠𝑠 (𝑡𝑡)�𝑒𝑒 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

(2)

Burada 𝛼𝛼𝑠𝑠 açısı, stator akımı uzay vektörü ile α ekseni arasındaki açıdır. Frekansı 𝜔𝜔 ve genliği 𝑖𝑖𝑠𝑠 olan üç fazlı sinüsoidal
stator akımlarının uzay vektörü 𝑖𝑖𝑠𝑠 (𝑡𝑡)= 𝑖𝑖𝑠𝑠 . 𝑒𝑒 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 olur. Yani, stator akımı uzay vektörü, sinüsoidal sürekli halde genliği
𝑖𝑖𝑠𝑠 olan ve 𝜔𝜔 açısal hızıyla dönen bir vektördür.
Sabit düzlemde bulunan üç fazlı büyüklükleri, yine sabit düzlemde, birbirine dik iki faza indirgemek için, Clarke
dönüşümü kullanılır. Bu iki faz α-β olarak adlandırılır. Şekil 1’de üç faz A,B ve C olarak tanımlanmış ve dönüşüm için
A fazı ile α fazı çakıştırılmıştır. Bu dönüşüm ile üç fazlı olan akım, gerilim ve akı gibi büyüklükler iki faza
indirgenebilir.

Şekil. 1. Stator akım uzay vektörü ve sabit (α-β) eksen takımındaki bileşeni

Clarke dönüşümünün matris olarak gösterimi eşitlik (3)’de verilmiştir.
1
𝛼𝛼
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 → 𝛼𝛼𝛼𝛼 ≫ �𝛽𝛽 � = �
0

1

1

− 2 − 2 𝐴𝐴
� �𝐵𝐵 �
√3
√3
𝐶𝐶
2
2

(3)

Motor modelinde kullanılacak olan geriliminin ve stator akımının sabit eksen takımındaki bileşenleri aşağıdaki gibi
hesaplanır;
2

1

1

𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠 = 3 [𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠 − 2 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠 − 2 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠 ]
𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠 =

1

√3

2

[𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠 ]
1

(4)
(5)

1

𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 = 3 [𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 − 2 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 − 2 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 ]

(6)
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𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 =

1

√3

[𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 ]

(7)

Dönen (d-q) düzlemden, sabit (α-β) düzleme veya sabit düzlemden, dönen düzleme geçiş yapmak için kullanılan
dönüşüme Park dönüşümü denilmektedir.
Bu düzlemde fazlar d ve q olarak adlandırılmaktadır ve park dönüşümünün matris olarak gösterimi aşağıdaki gibidir.
𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃𝑟𝑟
𝛼𝛼𝛼𝛼 → 𝑑𝑑𝑑𝑑 ≫ �𝑖𝑖 � = �
−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝜃𝜃𝑟𝑟
𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟
�� �
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝜃𝜃𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟

(8)

Motor modelimizde kullanılacağımız rotor akımı vektörünün dönen (d-q) rotor eksen takımındaki bileşenleri eşitlik
(9)’da verilmiştir.
2

1

1

𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 = 3 [𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 − 2 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 − 2 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 ]
𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 =

1

√3

(9)

[𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 ]

(10)

Statorda oluşan akı eşitlik (11)’de gösterilmiştir.
𝜑𝜑𝑠𝑠 = 𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑠𝑠 + 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖′𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑠𝑠 + 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖′𝑟𝑟 𝑒𝑒 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

(11)

𝐿𝐿𝑠𝑠 = 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐿𝐿𝑚𝑚

(12)

Burada, 𝐿𝐿𝑚𝑚 mıknatıslanma endüktansıdır, 𝐿𝐿𝑠𝑠 ise stator sargısı endüktansı olup eşitlik (12) ile verilmiştir.
Burada, 𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠 stator kaçak endüktans bileşenidir.

Stator ve rotor akısı vektörü eşitlik (13), (14), (15), (16), (17), (18)’de verilmiştir.

𝜑𝜑𝑠𝑠 = 𝜑𝜑𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑡𝑡) + 𝑗𝑗𝜑𝜑𝑠𝑠𝑠𝑠 (𝑡𝑡)

(13)

𝜑𝜑𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟

(14)

𝜑𝜑′𝑟𝑟 = 𝜑𝜑𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑡𝑡) + 𝑗𝑗𝜑𝜑𝑟𝑟𝑟𝑟 (𝑡𝑡)

(16)

𝜑𝜑𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐿𝐿𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟

(15)

𝜑𝜑𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠

(17)

𝐿𝐿𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐿𝐿𝑚𝑚

(19)

𝜑𝜑𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠

(18)

Burada, 𝐿𝐿𝑟𝑟𝑟𝑟 rotorun kaçak endüktans bileşenidir. Şekil 2’de sincap kafesli asenkron motorun sabit (αβ) eksen
takımındaki eşdeğer devresi verilmiştir [6].

Şekil. 2. ASM’nin ( α-β ) eksen takımındaki eşdeğer devresi

Stator akım ve akıları ile rotor akım ve akıları elde edildikten sonra aşağıda asenkron motorun matris şeklindeki modeli
verilmiştir [8].
�

�𝑠𝑠
𝑅𝑅
𝑉𝑉
� = � 𝑠𝑠
�
0
𝑉𝑉𝑟𝑟 ′

0 İ�𝑠𝑠
𝑑𝑑 𝐿𝐿
� � � + 𝑑𝑑 � 𝑠𝑠
𝑅𝑅𝑟𝑟 ���
𝑡𝑡 𝐿𝐿𝑚𝑚
İ� ′
𝑟𝑟

𝐿𝐿𝑚𝑚 İ�𝑠𝑠
0
� � � − 𝑗𝑗𝜔𝜔𝑟𝑟 �
𝐿𝐿𝑚𝑚
𝐿𝐿𝑠𝑠 ���
İ� ′
𝑟𝑟

Burada 𝑅𝑅𝑠𝑠 ve 𝑅𝑅𝑟𝑟 sırayla stator ve rotor dirençleridir.

0 İ�𝑠𝑠
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⎢ 𝑉𝑉𝑟𝑟𝑟𝑟 ⎥
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⎢ 𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑚𝑚
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𝐿𝐿𝑚𝑚

−𝜔𝜔𝑟𝑟 𝐿𝐿𝑟𝑟

(21)

Burada 𝐿𝐿𝑠𝑠 ve 𝐿𝐿𝑟𝑟 sırası ile stator ve rotor endüktansları, 𝐿𝐿𝑚𝑚 ise kaçak endüktansdır. Matrisin fiziksel yorumu olarak,
𝑑𝑑
rotorun α ekseninde oluşan gerilimin, transformatör etkisi ile endüklenen (𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 ) gerilimi ve rotorun
𝑑𝑑𝑑𝑑
dönmesi ile oluşan 𝜔𝜔𝑟𝑟 (𝐿𝐿𝑚𝑚 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 ) geriliminin toplamı olduğu düşünülebilir. Motorun momenti stator akım-rotor
akı cinsinden eşitlik (22)’de, stator ve rotor akı bileşenleri çinisinden eşitlik (23)’de, stator ve rotor akım bileşenleri
cinsinden eşitlik (24)’de verilmiştir.
3

𝐿𝐿𝑚𝑚

3

𝐿𝐿

𝑇𝑇𝑒𝑒 = 2 𝑃𝑃

(𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑𝑟𝑟𝑟𝑟 )

𝐿𝐿𝑟𝑟

(22)

𝑇𝑇𝑒𝑒 = 2 𝑃𝑃 𝜎𝜎𝐿𝐿𝑚𝑚𝐿𝐿 (𝜑𝜑𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝜑𝜑𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜑𝜑𝑟𝑟𝑟𝑟 )
3

(23)

𝑠𝑠 𝑟𝑟

𝑇𝑇𝑒𝑒 = 2 𝑃𝑃𝐿𝐿𝑚𝑚 (𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟 )

(24)

Burada, P çift kutup sayısıdır. σ kaçak faktörüdür ve aşağıdaki gibi ifade edilir.
2

𝐿𝐿

𝜎𝜎 = 1 − 𝐿𝐿 𝑚𝑚𝐿𝐿

(25)

𝑠𝑠 𝑟𝑟

Geçici rejimdeki hareket denklemi eşitlik (26)’da verilmiştir.
𝑑𝑑𝜔𝜔𝑟𝑟
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑃𝑃

𝐵𝐵

1

= 𝐽𝐽 𝑇𝑇𝑒𝑒 − 𝐽𝐽 𝜔𝜔𝑅𝑅 + 𝐽𝐽 𝑇𝑇𝐿𝐿

(26)

Burada, P çift kutup sayısı, 𝑇𝑇𝐿𝐿 yük momenti, J atalet momenti, B sürtünme katsayısıdır.

Asenkron motorun matematiksel modeli, (27), (28), (29), (30) eşitliklerinin kullanımı ile durum denklemleri formunda
yazılabilir [7].
𝑑𝑑𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠
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(27)
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𝑟𝑟

𝑠𝑠

𝐿𝐿𝑚𝑚

𝑟𝑟

𝑠𝑠 ′𝐿𝐿𝑟𝑟 𝑇𝑇𝑟𝑟

𝑠𝑠 ′

� 𝜑𝜑𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐿𝐿

𝑠𝑠 ′

𝑟𝑟

1

− 𝑇𝑇 𝜑𝜑𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝜔𝜔𝑟𝑟 𝜑𝜑𝑟𝑟𝑟𝑟

(29)
(30)

𝑟𝑟

Burada 𝐿𝐿𝑚𝑚 ve 𝐿𝐿𝑟𝑟 sırasıyla mıknatıslanma ve rotor endüktanslarını 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠 ve 𝑉𝑉𝑠𝑠𝑠𝑠 stator gerilimlerinin uzay vektör

bileşenleri, 𝐿𝐿′𝑠𝑠 stator geçici endüktansdır. Burada 𝐿𝐿′𝑠𝑠 = 𝐿𝐿𝑠𝑠 −

𝐿𝐿𝑚𝑚 2
𝐿𝐿𝑟𝑟

’dir. 𝐿𝐿𝑠𝑠 ise stator endüktansıdır. 𝑇𝑇′𝑠𝑠 = 𝐿𝐿′𝑠𝑠 /𝑅𝑅𝑠𝑠 ve 𝑇𝑇′𝑟𝑟 =

𝐿𝐿′𝑟𝑟 /𝑅𝑅𝑟𝑟 ise sırası ile stator ve rotor geçici zaman sabitleridir. 𝑅𝑅𝑠𝑠 ve 𝑅𝑅𝑟𝑟 , stator ve rotor dirençleridir. 𝐿𝐿′𝑟𝑟 ise rotor geçici
endüktansı olup 𝐿𝐿′𝑠𝑠 = 𝐿𝐿𝑠𝑠 −

𝐿𝐿𝑚𝑚 2
𝐿𝐿𝑟𝑟

eşitliği ile tanımlanmaktadır.

Sincap kafesli asenkron motorun iki fazlı sabit eksen (α-β) takımındaki matematiksel modeli Matlab/Simulink
programında tasarlanmıştır. Modelimizi tasarlarken eşitlik (27, 28, 29, 30)’da elde ettiğimiz asenkron motorun
matematiksel model denklemleri kullanılmıştır.

3. LUENBERGER GÖZLEMLEYİCİ
Luenberger gözlemleyicisi, gözlemleyici hatasından çalışan bir gözlemleyici olup basit bir gözlemleyici yapısına
sahiptir. Sistemin gerçekleştirilmesi diğer gözlemleyici yapılarına göre daha kolaydır. Gözlemleyici, motorun
ölçülebilen giriş ve çıkış değerleri yardımıyla, ölçülemeyen durum değişkenleri hesaplar. Luenberger gözlemleyicisinin
elde edilmesi için makinenin matematiksel modeli ve makine parametreleri iyi bilinmelidir [10].

4. GÖZLEMLEYİCİ MODELİNİN KURULMASI

Asenkron motor parametrelerinden elde edilmiş kazançlar aşağıda verilmiştir. Burada k oransal bir katsayıdır ve 𝑘𝑘 ≥
1 olmalıdır. Kazanç değerleri 𝜔𝜔
�𝑟𝑟 ’ye bağımlıdır ve böylece kestirilen değerler, tüm hız değerleri için gerçek değerleri
yakalayacaktır [7],[11].
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𝑟𝑟

𝑠𝑠

𝑟𝑟

𝐿𝐿𝑟𝑟

(33)
(34)

Şekil. 3. Luenberger gözlemleyicisi Matlab/Simulink modeli

Şekil 3’de gözlemleyici tarafından hesaplanan stator akım bileşenleri ile ölçülen motor akım bileşenleri karşılaştırılarak
akım hatası vektörü elde edilir. Akım hatası vektörü bileşenleri ve kestirilen hız bilgisi, kazanç alt bloğuna uygulanarak
kestirilen değerlerin hızlı bir şekilde gerçek değerlere ulaşmasını sağlayan kazanç matrisi elde edilir. Kazanç alt bloğu
tarafından hesaplanan kazançlar, kestirilen durum değişkenleri ile toplanarak, kestirilen durum değişkenlerinin hızlı bir
şekilde gerçek değerleri yakalamasını sağlar. Akım hatası vektörü bileşenleri ve kestirilen rotor akısı bileşenleri hız
kestirim bloğuna uygulanarak, hata hız ayarlama sinyali elde edilir. Kestirilen hız, hata hız ayarlama sinyalinin bir PI
kontrolörden geçirilmesi ile elde edilir [9].

Şekil. 4. Asenkron motorun Luenberger gözlemleyicisi ile sensörsüz hız kontrolü blok şeması

5. ASENKRON MOTORUN SABİT (α-β) EKSEN TAKIMINDAKİ BENZETİM SONUÇLARI
Şekil 5 ile üç fazlı sincap kafesli asenkron motorun Luenberger gözlemleyicisi ile sensörsüz hız kontrol benzetim
modeli Matlab/Simulink programında oluşturulmuştur. Benzetim modelinde kullanılan asenkron motor parametreleri
Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo I. Asenkron motor parametreleri
Büyüklük

Sembolü

Değeri

Nominal gücü

P𝑛𝑛

300 W

Nominal gerilimi
Nominal akımı
Kutup sayısı
Frekans
Stator bir faz direnci
Stator bir faz kaçak indüktansı

Un

220 V

2P

4

fs

50 Hz

In

1.4 A

Rs

36.2 Ω

Rr

25.02 Ω

L1s

Mıknatıslanma indüktansı

58.29 mH

Lm

Statora indirgenmiş rotor bir faz direnci
Statora indirgenmiş rotor bir faz kaçak indüktansı

1.44 H

L1r

Eylemsizlik momenti

58.29 mH
0.00054 kgm2

J

Sürtünme katsayısı

B

0 Nms

Asenkron motorumuz, faz gerilimi etkin değeri 220 V ve frekansı 50 Hz olan bir şebekeden beslenmiş olup motor ilk
olarak yüksüz halde çalıştırılıp t= 1 [s] sonra motora 2 [Nm]’lik bir yük uygulanmıştır. Bu sayede motora uygulanan
yük momenti ile motorun hız değişimi gözlemlenmiştir. Benzetim sonuçlarında sürtünme ve vantilasyon kayıplarının
olmadığı kabul edilmiştir.

Şekil. 5. ASM’nin Luenberger gözlemleyicisi ile sensörsüz hız kontrol Matlab/Simulink modeli
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a)
Şekil. 6. Asenkron motorun a) Hız ve b) Moment değişim grafikleri
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Şekil. 7. Luenberger gözlemleyicisi tarafından a) kestirilen hız, motor hızı, referans hız grafikleri b) Kestirim hatası grafiği
2.5

6
IsD
IsQ

2
1.5
1

2

Q Eksen Akısı (A)

D-Q Eksen Akımları (A)

4

0

0.5
0
-0.5

-2

-1
-1.5

-4
-2

-6

-2.5

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
t(s)

1.2

1.4

1.6

1.8

2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

a)

1
t(s)

1.2

1.4

1.6

1.8

2

b)

Şekil. 8. Motor akımlarının sabit (α-β) eksen takımındaki bileşenlerinin grafikleri b) D eksen akısı değişimi grafiği
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Şekil. 9. a)Stator akı tahmini yapılan stator açısının ve b) Sektör belirleme tarafından stator akısı bölge tahmini grafikleri
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Şekil. 10. a) Evirici tarafında elde edilen faz-nötr gerilimi ve b) gerilim vektörlerinin seçimine ait üç faz anahtarlama dalga
grafikleri
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Şekil 6’dan görüleceği üzere, motor yaklaşık 0.4 [s] sürede yol almış ve nominal hıza ulaşmıştır. t=1 [s] sonra motor 2
[Nm] nominal yük ile yüklenmiştir. Motor yüklendikten sonra motor hızında 78 [d/d]’lık bir düşüş meydana gelmiştir.
Motor momenti geçici rejimde salınımlar gerçekleştirerek motor yol alma momentini üretmiştir. Motor, yüksüz
durumda hızlanmasını tamamlayıp nominal hıza ulaştığında, sürtünme ve vantilasyon kuvvetleri 0 olarak kabul edildiği
için motor momenti de 0 olmuştur. t=1 [s] sonra motor 2 [Nm]’lik yük momenti ile yüklenmiş ve üretilen moment 3
[Nm] olmuştur.
Şekil 7 ile Luenberger gözlemleyicisi tarafından kestirilen hız, motor hızı ve referans hız grafiği verilmiştir. Sisteme,
hız geri beslemesi olarak Luenberger gözlemleyicisi tarafından kestirilen hız bilgisi verilmiştir. Şekil 7’den görüldüğü
üzere Luenberger gözlemleyicisi kullanılarak gerçekleştirilen sensörsüz hız kontrolü, verilen referans hızı başarılı bir
şekilde takip etmiştir. Luenberger gözlemleyicisi tarafından kestirilen hız ile motordan ölçülen hız arasındaki fark olan
kestirim hatası verilmiştir. Görüldüğü üzere kestirim hatası, hız referansının değiştiği anlarda 15 [d/d] değerinde
meydana gelmiştir. Motor hızı, referans hızı yakaladığı zamanlarda ise kestirim hatası giderek küçülerek 0 olmuştur.
Şekil 8’de motor akımları ilk başta yüksek değerler almış ve motor nominal hıza ulaşınca stator akımları azalarak
boştaki değerine düşmüştür. D eksen akısı zamana göre değişimi gözlemlenmiştir.
Şekil 9’da stator akı açısı tahmin edilip sektör belirleme tarafından hangi bölgede olduğu belirlenmiştir.
Şekil 10’da seçilen uygun gerilim vektörlerinin anahtarlama dalga şekilleri ve bunun sonucunda evirici tarafından faz
gerilimi elde edilmiştir.

6. SONUÇ
Bu çalışmada Luenberger gözlemleyicisi kullanarak asenkron motorun sensörsüz hız kontrol matematiksel modeli
bilgisayar ortamında Matlab/Simulink yazılımında oluşturulmuştur. Faz akımı ve gerilimi bilgisi kullanarak
Luenberger gözlemleyicisi üzerinden rotor konumu ve rotor hızı tahmin edilmiştir. Yük momenti altında Luenberger
gözlemleyicisinin konum ve hız tahmin performansı simülasyon sonuçları alınmıştır. Elde edilen benzetim
sonuçlarından, Luenberger gözlemleyicili sensörsüz hız kontrolün oldukça başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür.
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Abstract
This study investigates the effects of nanoclay particles additive to the epoxy adhesive on the impact
strength of Al and glass fibre reinforced polymer (GFRP) bonding joints. Nanoclay particles are used as
additive material within the epoxy adhesive (Araldite 2014-1) by the weight ratios of 0, 0.5, 1 and 2%.
Charpy impact test is used to evaluate the impact performances of samples in accordance to ISO 179
international standards. The results showedthat adding 1 wt % of nanoclay particles to the araldite 2014
adhesive improved the impact energy of the Al-GFRP adhesive bond by 10.7% -13.9%.
Keywords: Al-GFRP, bonding, Charpy impact, Nanoclay

1. GİRİŞ
Fiber takviyeli polimer kompozitler (FRP), özgül mukavemet, sertlik, korozyon direnci ve şekillendirilebilirlik
bakımından metallerden daha üstün olduklarından uzay, otomobil endüstrilerinin yanı sıra denizcilik alanında
da yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Metaller ise darbe dayanımı, aşınma ve sıcaklık direnci, üretim maliyetleri
açısından önemli avantajlara sahiptir. Ayrıca pratik uygulamalarda bütün bir yapıyı tek bir gövde olarak
yapmak neredeyse imkânsızdır, bu yüzden metaller ve kompozitlerin birleştirilmesi kaçınılmazdır [1].
Farklı malzemeleri birleştirmek için iki önemli yöntem bulunmaktadır; mekanik birleştirme (perçinleme,
civatalama) ve yapıştırıcı ile birleştirmedir [2]. Yapıştırıcı ile birleştirmeler mekanik birleştirmeler ile
karşılaştırıldığında, hafiflik, yorulma ömrünün artması, korozyona karşı direnç, stres konsantrasyonunun azlığı,
malzemelere geniş uyum sağlaması gibi benzersiz avantajlara sahiptir [3]. Bu yüzden, yapıştırma bağlantıları,
havacılık ve otomotiv endüstrilerinde emniyet açısından kritik yapılarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Epoksi yapıştırıcılar mekanik, termik ve kimyasal özelliklerinin iyi olmasından dolayı en yaygın kullanılan
yapısal yapıştırıcılardır [4]. Bununla birlikte, bu tür yapıştırıcılar genellikle düşük kırılma tokluğuna sahiptirler.
Bir uçakta yapısal parçalar, çalışma esnasında çeşitli türden planlanmamış darbe yüklerine maruz kalırlar.
Otomotiv endüstrisinde ise, darbe yükü altında, kaportaya zarar vermeden yükü gövdeye aktarmak, böylece
çarpışma durumunda otomobilin bütünlüğünü sağlamak için oldukça önemlidir [5]. Bir malzemenin darbe
mukavemeti, yüksek hız yüklemesi sırasında birim kesit boyunca kırılma için gereken enerji olarak tanımlanır.
Malzemenin darbe yüküne dayanma kabiliyetinin bir ölçüsüdür.
Yapılan çalışmalar polimer kompozitlerin reçinelerine düşük konsantrasyonlu çeşitli nano-parçacıklar
eklenmesinin, tokluk veya üretim sürecinden ödün vermeksizin mekanik ve darbe performanslarını iyileştirmek
için iyi bir çözüm olduğunu göstermiştir.
Reis ve ark. [6], Kevlar/epoksi kompozit levhaların darbe davranışını arttırmak amacıyla epoksi reçineye
mantar tozu ve nanokil ilave etmişlerdir. Dolgu malzemesine bağlı olarak kompozit plakalardaki darbe
*
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enerjilerinde artış olduğunu ve nanokil parçacık ilavesinin, mantar tozuna göre darbe davranışı açısından daha
iyi performans gösterdiğini belirmişlerdir.
Hsieh ve liang [7], karbon fiber kompozitlerin darbe emme kapasitesini iyileştirmek için epoksi reçineye nanofiber ve nano-silika parçacıkları eklediler. Nano silika parçacıklarının darbe enerjisini yaklaşık % 9 oranında
arttırdığını belirttiler.
Rafik v.d. [8] yaptıkları çalışmada, cam elyaf takviyeli kompozitlere nanokil ilavesinin darbe tepkisi üzerindeki
etkisini araştırdılar. Ağırlıkça %3’e kadar nanokil ilavesinin darbe direncini iyileştirdiğini, ağırlıkça % 1,5
nanokil ilavesinin ise darbe pik yükünde %23'lük bir iyileşme ve sertlikte % 11'lik artış ile optimum seviyede
olduğunu gösterdiler.
Khalili v.d. [9], yaptıkları bir çalışmada, nanokil parçacıklarını ağırlıkça % 1, 3 ve 5 epoksi yapıştırıcıya
(Araldite LY5052) eklediler. Yapılan birleştirmeler düzlem içi ve düzlem dışı Charpy darbe testlerine tabi
tutuldu. Sonuçlar, % 1 nanokil partiküllerine sahip yapıştırıcı derzlerin, çekme yükünde azami mukavemete
sahip olduğunu ve en yüksek Charpy darbe enerjisine sahip olanların,% 3 nanokil partikülleri ile yapıştırılmış
birleştirmelerde bulunduğunu gösterdi.
Nano parçacık katkılı yapışkanla birleştirilmiş kompozit yapıların darbe dayanımı ile ilgili çalışmalar, yarı
statik yüklemeye kıyasla sınırlı sayıda kalmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalarda, yapıştırılan malzemelerin
genelde tek tip olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Alüminyum 2024 T3 levhalarla cam fiber polimer
levhaların birleştirilmesinde ticari yapıştırıcıya ilave edilen nanokil katkısının darbe mukavemetine etkisini
araştırmaktır. Bu makalede charpy darbe testi hızlı ve uygun maliyetli karşılaştırma aracı olarak kullanılmıştır.

2. DENEYS EL ÇALIŞMA
Bu çalışmada 2 mm kalınlığında fiziksel ve mekanik özellikleri ve yüksek korozyon dayanımından dolayı
havacılık ve otomotiv endüstrilerinde sıklıkla tercih edilen 2024-T3 alüminyum plaka ile 2 mm kalınlığında
G10 cam fiber polimer plaka (Tablo 1) kullanılmıştır. Yapıştırıcı olarak Dost Kimya firmasından temin edilmiş
olan Araldite 2014-1 (Tablo 2) kullanılmıştır. Araldite 2014-1, iki komponentli oda sıcaklığında kürlenen
çevreye karşı kimyasal direnci iyi, yüksek mukavemete sahip epoksi yapıştırıcıdır. Metallerin, elektronik
bileşenlerin, fiber polimerlerin yapıştırılmasında kullanılmaktadır. Yapıştırıcıya katkı maddesi olarak dimetil
dialkil amin içerikli (Tablo 3) 1-10 nanometre boyutlarında montmorillonite nanokil partikülleri kullanılmıştır.
Tabl o 1. G10 cam fiber polimerin teknik özellikleri
Özellik
Yoğunluk

1,7101 gr/cm3

Bükülme mukavemeti

357 MPa

Çekme elastiklik modülü

23752 MPa

Basınç direnci

371,2 N/mm2

Çentik darbe dayanımı (laminasyonaparalel yönde)

117,79 kJ/m

2

Tabl o 2. Deneysel çalışmalarda kullanılan Araldite 2014 -1 yapıştırıcısının mekanik özellikleri
Özellikler
Sertleştirici-Epoksi Reçine oranı

1/2

Renk

Koyu Gri

Kuruma Süresi (23°)

40 dakika

Viskozite

100 MPa s
Tabl o 3. Nano-kil teknik özellikleri

Özellik
Kurutmada kayıp

< %3

Kütle yoğunluğu

200-500 kg/m3

Yanal genişlik

0,5-2 µm

Kalınlık

1-10 nm
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2.1. Numunelerin Hazırlanması
Cam fiber polimer ve alüminyum plakalar 55×10 mm boyutlarında giyotin kullanılarak kesilmiştir. Numune
yüzeyleri 100 kumlu Nikon marka silikon karbür zımpara ile aşındırılarak pürüzlülük yapıştırma için uygun
hale getirilmiştir (Fig.1). Numunelerinin üzerindeki yağ, kir ve toz gibi atıkların temizlenmesi için, numuneler
asetonla yıkanmış ve aseton tamamıyla buharlaşıncaya kadar bekletilmiştir.

Fig. 1. Numunelerin ve katkılı yapıştırıcının hazırlanması

Nano-kil katkılı yapıştırıcıların hazırlanmasında ilk olarak temizliği yapılmış boş bir beher bardağı içerisine
istenilen 0,0001 gr hassasiyetli terazide istenilen miktarda Araldite 2014-1 epoksi yapıştırıcı ve sertleştiricisi
(1/2 oranında) eklenmiştir. Nano-kil parçacıkları sırasıyla %0,5, %1, %1,5 ve %2 ağırlık oranında ilave
edilmiştir. Viskozitesi yüksek olan yapıştırıcıya %99 saflıkta Merck 100014 marka aseton (C3H6O) 1:1
oranında ilave edilerek hafif yük homojenizatör ile 22 bin devir/dakika hızda 30 dakika süre ile karıştırılmıştır
(Fig. 1). Aseton tamamen uçuncaya kadar kürleşme sıcaklığının altında bekletilmiş, hassas terazide kontrol
edildikten sonra numulere sürülerek alın-alına (55×10 mm) yapıştırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Yapıştırma
kalınlığı 0,2 mm olması için yüksekliği 4,2 mm olan bir kalıp hazırlanmıştır. Yapıştırılan numuneler kalıp
içerisinde 1 kalıp dışında ise 4 gün bekletilmiş olup yapıştırıcıların kuruma sürelerinin tamamlanmas ı
sağlanmıştır. Tüm numuneler kalınlığı kumpas ile kontrol edilmiştir (Fig. 2).

Fig. 2. Yapıştırılan numunelerin kalınlık kontrolü

2.2. Charpy Darbe Testi
Charpy darbe testi çentiksiz bir kirişin dinamik üç nokta eğme deneyidir. Bu çalışmada kullanılan Kögel 3/70
Charpy darbe test cihazı; numunenin serbestçe desteklendiği örsler ve makinenin gövdesinde sabitlenmiş döner
bir kola tutturulmuş kütlesi olan bir sarkaçtan oluşur (Fig. 3).
Charpy darbe testi dört genel adımda gerçekleştirilir; sürtünme kayıplarını hesaba katmak için ölçü skalasının
kalibre edilmesi, numunelerin yatay olarak örslere yerleştirilmesi (Fig 4. a b ve c), sarkaç tarafından darbe
yükünün numuneye verilmesi ve kırılma enerjisinin sabit ölçü göstergesi ile ölçülmesi. Kırılma enerjisi,
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salıverilmeden önceki sarkacın başlangıç yüksekliği (ha) ve darbe sonrası sarkacın maksimum yükseklikteki
(hb) potansiyel enerjileri arasındaki farka dayanmaktadır (Fig. 3).

Fig. 3. Charpy darbe testinin şematik gösterimi

Bu çalışmada katkısız yapıştırıcı ile birleştirilen numuneler ve ağırlıkça %0,5, %1, %1,5 ve %2 nano-kil katkılı
numuneler olmak üzere 5 farklı birleştirme yapılmış ve her tip için onar numune hazırlanmıştır. Hazırlanan
numunelerin beşer tanesine Alüminyum yönünden (Fig.4-b) diğer beş tanesine ise Cam fiber polimer yönünden
(Fig.4-c) vurulmak üzere deneyler gerçekleştirilmiştir. Tüm testler oda sıcaklığında ve standart nemde
yürütülmüştür.

(b)

(a)

(c)

Fig. 4. Kogel 3/70 charpy darbe cihazı (a), örse Al yönünden (b) ve cam fiber polimer yönünden yerleştirme

Testlerin başarılı bir şekilde yapılmasından sonra emilen darbe enerjisi ve darbe tokluğu eşitlik 1 ve 2 ile
hesaplanmıştır:

E = Ea − Eb
acu =

(1)

E
(2)

bh

Burada Ea ve Eb, sarkacın çarpma öncesi ve sonrasındaki potansiyel enerjisidir, E emilen darbe enerjisidir, b
(55 mm) ve h numunelerin genişliği ve kalınlığı (Al+cam fiber+yapıştırıcı=4,2 mm) ve acu darbe tokluğudur.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu çalışmada, ISO 179 standardına göre, 15 J çekiç ile donatılmış bir Kögel 3/70 Charpy darbe test cihazı
kullanılarak 5 farklı tipte hazırlanmış ve toplamda 50 adet deney gerçekleştirilmiştir. Darbe testinde kırılma
esnasında emilen enerji, malzemenin kırılganlık veya darbe mukavemeti ölçüsü olarak kullanılır. Charpy darbe
testlerinin bulguları ortalama darbe enerjisi ve darbe tokluğu olarak sırasıyla, Al yönüne vurularak yapılan test
sonuçları Tablo 4 ve cam fiber yönüne vurularak yapılan sonuçlar olarak Tablo 5’te görülmektedir.
Tabl o 4. Charpy darbe deney sonuçları (Al yönü)
Darbe enerjileri (joule)
No 5

O rtalama
Darbe Ene rjisi
E (J)

O rtalama Darbe
Tokluğu acu
(kJ/m 2 )

4,30

3,50

3,54

15,32

3,80

4,00

3,90

3,78

16,36

3,90

4,00

3,90

4,00

3,92

16,97

3,80

3,90

4,00

3,70

4,00

3,88

16,80

3,50

3,60

3,30

3,70

3,90

3,60

15,58

Bağlantı
tipi

No 1

No 2

No 3

No 4

Katkısız

3,60

3,30

3,00

% 0,5 Kil

3,70

3,50

% 1,0 Kil

3,80

% 1,5 Kil
% 2,0 Kil

Tabl o 5. Charpy darbe deney sonuçları (Cam Fiber yönü)
Darbe enerjileri (joule)
No 5

O rtalama
Darbe Ene rjisi
E (J)

O rtalama Darbe
Tokluğu acu
(kJ/m 2 )

3,60

3,60

4,02

17,40

4,20

4,10

4,00

4,10

17,75

4,70

4,50

4,60

4,40

4,58

19,83

3,10

3,60

3,80

3,80

3,70

3,60

15,58

4,50

3,00

3,20

2,10

4,00

3,36

14,55

No 1

No 2

No 3

No 4

Katkısız

4,30

4,30

4,30

% 0,5 Kil

4,20

4,00

% 1,0 Kil

4,70

% 1,5 Kil
% 2,0 Kil

E (J)

Bağlantı
tipi

Katkısız

.
Fig. 4. Charpy darbe enerjilerinin Al ve Cam fiber polimer yönüne göre karşılaştırılması

Al yönüne vurularak yapılan test sonuçlarına bakıldığında (Tablo 4 ve Fig.4) % 0,5-% 1,5 oranında nanokil
katkısının yapıştırıcının tokluğunu iyileştirdiği görülmektedir. Ağırlıkça % 1 nanokil ilavesinin maksimum
darbe enerjisine (3,92 joule) sahiptir ve yapıştırıcının darbe enerjisini %10,7 oranında arttırmıştır. %1,5
oranında nanokil ilavesinden sonra iyileştirme azalma eğilimi göstermiş %2’de emilen enerji katkısız yapıştırıcı
seviyesine gerilemiştir.
Cam fiber yönüne vurularak yapılan deneylerde ise %1 nanokil ilavesinin darbe enerjisini % 13,9 oranında
arttırdığı (Tablo 5 ve Fig.4) görülmekle birlikte, %1,5 tan ve daha fazla nanokil ilavesi emilen darbe enerjisini
azaltmaktadır (Fig.4).
Al ve cam fiber yönünden yapılan deneyler arasındaki darbe enerjisi farkı, darbe testi sonrası elde edilen
fotoğrafların incelenmesi ile açıklanabilir. Ön plakanın Al ya da cam fiber olması, bağlantının darbe davranışı
üzerinde özellikle oluşan hasarlar açısından etkin olduğunu göstermektedir. Genel olarak cam fiber plakaların
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önde olduğu deneylerde Al plakaların daha az plastik deformasyona uğradığı ve ayrıca katkısız yapıştırıcı ile
yapılan deneylerde çoğunlukla yapıştırıcı tabakasının koptuğu görülmektedir (Fig.5).
Al plaka önde iken yapılan deneylerde (Fig.5-P) çoğunlukla katkısız yapıştırıcı ile yapıştırılan plakaların
yapıştırıcı tabakasında meydana gelen deformasyondan dolayı birbirinden ayrıldığı (Fig.5-B1-B4 ve Fig.6-c)
görülmektedir.

PG

BG1

B1

P

BG2

B2

BG

B3

BG4

B4

Fig. 5. Charpy darbe testi sonrası cam fiber yönünden vurulan numunelerin yanında Gharfi vardır; P1 ve PG1 katkısız, B1B4 ve BG1-BG4 nolu resimler ise sırasıyla %0,5, %1, %1,5 ve %2 nanokil katkılı birleştirmeleri göstermektedir.

Nanokil katkılı bağlantılarda ise B1 %0,5, B2 %1, B3 %1,5 ve B4 %2 (Fig.5), Al plaka önde olduğunda
yapıştırılan plakaların birbirlerinden ayrılmadığı ancak, cam fiber plakada darbe sonrası çekmeden
kaynaklanan; içyapı hasarı, ﬁber kırılması, tabakalar arası ayrılma (delaminasyon) şeklinde hasarların oluştuğu
tespit edilmiştir (Fig.6).
Delaminasyon

Fiber kopması

Fig. 6. Al önde iken darbe testi sonrası hasarlar, nanokil katkılı (a), katkısız üstten (b) ve kesit görünümü (c).
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Cam fiber plakanın önde olduğu PG katkısız, BG1 %0,5, BG2 %1, BG3 %1,5 ve BG4 %2 (Fig.5) durumunda
cam fiber plaka ve yapıştırıcı tabakası alttan örs üstten vurucu ile sıkıştırılmış, kalınlık boyunca basma yüküne
maruz kalmışlardır. Fiber plakalarda vurucu hizasında basmadan kaynaklanan fiber kırılması ve Al plakanın
plastik şekil değiştirmesinden dolayı katkısız yapıştırıcılı bağlantılarda genelde kırılan her iki parçanın (Fig.7a), katkılı yapıştırıcılı bağlantılarda ise çoğunlukla bir parçanın ayrıldığı görülmektedir (Fig.7-b).
%1 nanokil katkılı yapıştırıcı ile yapılan bağlantıların darbe deneylerinin Al (E= 3,92 J) ve cam fiberin önde
olmasına (E=4,58 J) göre farklılık göstermiştir. Bu durum cam fiber plakalardaki liflerin darbe enerjisinin
küçük bir bölümünü absorbe edebilmesi ve böylece alüminyum plakaya fayda sağlamasından kaynaklanabilir.

Cam elyaf katmanları küçük sapmalarda kırılsa bile nispeten yüksek membran sertliği yükü çeker, böylece
alüminyum plaka daha fazla deformasyona karşı güvenle dayanabilir [10].

b

a

Fig. 7. Cam fiber plaka ön taraf olarak seçildiğinde oluşan hasarlar, katkısız yapıştırıcılı(a), ve nanokil katkılı bağlantı (b).
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4. SONUÇLAR
Bu çalışmada havacılık, otomotiv ve denizcilik sanayisinde dayanım/ağırlık oranlarının fazla olmasından dolayı
sıklıkla kullanılan Al-GFRP yapıştırma bağlantılarının darbe davranışlarını, ticari bir yapıştırıcıya (Araldite
2014-1) ilave edilen nanokil parçacıklarının nasıl etkilediği araştırılmıştır. Yapıştırıcıya ağırlıkça %0,5, %1,
%1,5 ve %2 nanokil eklenip charpy darbe testi ile bağlantıların darbe davranışları gözlemlenmiştir. Yapılan
deneyler sonrası aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir;
•

%0,5- %1 nanokil katkısı bağlantının darbe enerjisini arttırmakla birlikte en iyi oran %1’dir. %1’den
daha fazla nanokil ilavesi yapıştırıcının tokluğunu azaltmaktadır.

•

Ön plakanın Al ya da cam fiber olması, bağlantının emilen darbe enerjisini ve çarpmadan dolayı
oluşan hasarları önemli ölçüde etkilemektedir.

•

Katkısız yapıştırıcılı bağlantılarda genelde bağlantının koptuğu ve plakaların birbirinden ayrıldığı
tespit edilmiştir. Buna karşın, nanokil katkılı yapıştırıcı ile yapılan bağlantılarda; Al plaka önde
olduğunda bağlantıların kopmadığı, cam fiberlerin önde olduğu bağlantılarda ise %0,5 ve %1,5 katkı
ilavelerinde cam fiber plakaların tek yanağının koptuğu görülmektedir.

•

Cam fiber yönüne vurularak yapılan deneylerde %1 nanokil ilavesinin darbe enerjisini % 13,9, Al
plakanın önde olduğu deneylerde ise %10,7 oranında arttırdığı görülmektedir.

•

Yapılan deneylerde Al plakaların darbe süresince plastik deformasyona uğradıkları ve deney sonrası
plakalarda kalıcı şekil değişiklikleri meydana geldiği görülmüştür. Ancak darbenin cam fiber plakalar
tarafından yapıldığında liflerin darbe enerjisinin küçük bir bölümünü absorbe etmiş ve böylece
alüminyum plakaların deformasyonuna fayda sağlamıştır.

•

Tüm deneylerde darbeye maruz kalan cam fiberlerin alüminyum plakadaki plastik şekil
değiştirmelerden dolayı, darbe enerjisini taşıyamadığı ve hasara uğradığı görülmüştür.
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Abstract
This study investigates the role of the addition of nanoclay particles to epoxy adhesive on the shear strength of
aluminum and glass fiber reinforced polymer (GFRP) bonding joints. Nano-clay particles were used as additive material
within the epoxy adhesive by the weight ratios of 0, 0.5, 1 and 2%. Shear performance of bonding samples were evaluated
by universal tensile test machinein accordance to ASTM D 3039 internationalstandards. The results showedthat addition
of nanoclay particles give enhancements in the shear performance of Al-GFRP adhesive bonding.
Keywords: Al-GFRP, Bonding, shear strength, Nano-clay.

1. GİRİŞ
Fiber takviyeli kompozit malzemeler özgül mukavemet, sertlik, korozyon direnci ve şekillendirilebilirlikleri
açısından metallerden çok daha üstünlerdir. Ancak metaller yüksek güvenilirlikleri ve hemen her ortam
koşulunda kullanılabilmeleri nedeni ile büyük yapılar için hala önemini koruyan mühendislik malzemeleridir.
Bu nedenle, gemi, uçak gibi büyük yapılar, hibrid yapı olarak adlandırılan kompozit ve metallerin birleşiminden
oluşan parçalardan yapılır [1]. Kompozit ve metal hibrid yapılar, yüksek sertlik, hafiflik ve güvenilirlikleri
açısından diğer sanayiler açısından anahtar teknoloji görevi görmektedir [2-6].
Metal-kompozit malzemeleri birleştirmek için iki yöntemden söz edilebilir. Bunlardan ilki uzun yıllarca
kullanılmış olan mekanik sabitleme, diğeri ise son yüzyılda teknolojisi oldukça geliştirilmiş olan yapıştırmadır.
Mekanik bağlantılardan olan vidalı ve perçinli birleştirme tekniği basit konfigürasyonludur, kalınlık
sınırlamaları yoktur ve küçük bağlantılarla yüksek performans elde etmek mümkündür. Dolayısıyla bu
bağlantılar, metallerle kompozitlerin birleştirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu avantajların
yanı sıra mekanik bağlantıların dezavantajları da vardır. Bunlardan en önemlisi yapının ağırlığını arttırmasıdır.
Buna ek olarak, mekanik bağlantılardaki deliklerin varlığı delik etrafında gerilim yığılması dolayısıyla statik
yorulmaya neden olup, mikro ve makro boyutlarda hasarlara sebebiyet vermektedir. Özellikle kompozit
yapılarda, bu delikler açılırken cam elyaflar parçalanır [7], deliğin girişinde yüksek katlar soyulur, elyaflar
kırılır ve laminatta son katların delaminasyonu meydana gelir [8,9], dolayısıyla kompozit malzemenin genel
yapısı bozulur. Bu hasarlar yorulma çatlaklarını başlatabileceklerinden, mekanik sabitleme yapının
mukavemetini ciddi oranda azaltır.
Yapıştırıcı ile birleştirme, hafifliği, sızdırmazlık kabiliyeti, düşük maliyeti, korozyon direnci ve düzgün gerilme
dağılımı gibi avantajlarından dolayı havacılık, otomotiv ve gemi gibi çeşitli endüstrilerde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Epoksi esaslı yapıştırıcılar, mekanik, elektriksel, termal ve kimyasal özelliklerinden dolayı
mühendislik uygulamasında sıklıkla kullanılmaktadır [10-12]. Yapıştırıcıların çeşitli yöntemler kullanarak
kalitesini ve dayanıklılığını arttırmak, hem bilim hem de mühendislik alanında ilgi çeken bir konudur. Bu
yöntemler arasında, nano-fiberler, karbon nano-tüpler ve grafit gibi nano-parçacıkların kullanılması pratiklik
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ve düşük maliyetin yanı sıra epoksi yapıştırıcıların mekanik, termal ve geçirgenlik v.b. özelliklerinde umut
verici gelişmeler sunmaktadır [13].
Son zamanlarda polimer kil nano-kompozit (PCN) hem polimer hem de silikat trombositler arasındaki güçlü
etkilerin yanı sıra molekül ve nanometrik ölçeklerde düşük kil içeriğinin mekanik ve termal özellikleri dramatik
ölçüde artırdığından akademik ve endüstriyel olarak yoğun ilgi görmektedir [14]. Montmorillonit nano-kil
parçacıkları; yüksek en/boy oranı, düşük maliyeti ve polimer zincirleri ile ayrı ayrı nano-boyutta
yerleştirilebilen katmanlı silikatlardan oluşması nedeniyle polimer nano-kompozitlerin en iyi donatı malzemesi
olarak belgelenmiştir [15]. Khalili v.d. [16] yaptıkları bir çalışmada, statik ve dinamik yüklemeler altında,
nanokil katkılı epoksi yapıştırıcı ile birleştirilmiş cam elyaf kompozit-kompozit tek bindirmeli bağlantıların
mekanik özelliklerini araştırmışlardır. Sonuç olarak %1 nanokil katkılı bağlantıların, çekme yükünde
maksimum mukavemete sahip olduğunu gösterdiler.
PCN olarak adlandırılan bu yeni nano-kompozitler ile ilgili çalışmalar yaygın olmasına rağmen levha şeklindeki
malzemelerin yapıştırıcı ile birleştirilmesinde yapıştırıcıya nano-kil katkısının etkisi üzerine sınırlı sayıda
çalışma bulunmaktadır. Ayrıca yapılan çalışmalarda, yapıştırılan malzemelerin genelde tek tip olduğu
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Alüminyum 2024 T3 levhalarla cam fiber takviyeli polimer levhaların
birleştirilmesinde ticari yapıştırıcıya ilave edilen nanokil katkısının kayma dayanımına etkisini araştırmaktır.

2. DENEYS EL ÇALIŞMA
2.1. Malzeme Özellikleri ve Numuneleri Hazırlanması
Bu çalışmada iki bileşenli, oda sıcaklığında kürlenen, çevreye karşı duyarlı, kimyasal direnci mukavemetli
yüksek tiksotropik macun yapıştırıcı olan Araldit 2014-1 yapıştırıcı kullanılmıştır. Katkı maddesi olarak
montmorillonit nano kil parçacıkları kullanılmıştır (Tablo 1). Yapıştırılan malzemeler ise, 2 mm kalınlığında
fiziksel ve mekanik özellikleri ve yüksek korozyon dayanımından dolayı havacılık ve otomotiv endüstrilerinde
sıklıkla tercih edilen 2024-T3 alüminyum plaka ile 2 mm kalınlığında G10 cam fiber polimer plakalardır (Tablo
2).
Tabl o 1. Nano-kil teknik özellikleri
Özellik
Kurutmada kayıp
Kütle yoğunluğu
Yanal genişlik
Kalınlık

< %3
200-500 kg/m3
0,5-2 µm
1-10 nm

Tabl o 2. G10 cam fiber polimerin teknik özellikleri
Özellik
Yoğunluk
Bükülme mukavemeti
Çekme elastiklik modülü
Basınç direnci
Çentik darbe dayanımı (laminasyonaparalel yönde)

1,7101 gr/cm3
357 MPa
23752 MPa
2
371,2 N/mm
2
117,79 kJ/m

Alüminyum ve cam elyaf kompozit plakalar giyotin ile kesilerek 100×25 mm boyutlarına getirilmiştir (Şekil
1). Daha sonra numune yüzeyleri Nikon marka 100-C silikon karbit zımpara aşındırılarak yapıştırma için
pürüzlülük uygun hale getirilmiştir. Numunelerinin üzerindeki yağ, kir ve toz gibi atıkların temizlenmesi için,
numuneler asetonla yıkanmış ve aseton tamamıyla buharlaşıncaya kadar bekletilmiştir.

Şekil 1. 100x25 mm boyutlarında alüminyum ve cam elyaf kompozit numuneler

Nano-kil katkılı yapıştırıcıların hazırlanmasında ilk olarak temizliği yapılmış boş bir beher bardağı içerisine
0,0001 gr hassasiyetli terazide istenilen miktarda Araldite 2014-1 epoksi yapıştırıcı ve sertleştiricisi (1/2
oranında) eklenmiştir. Nano-kil parçacıkları sırasıyla % 0,5, %1, %1,5 ve %2 ağırlık oranında ilave edilmiştir.
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Viskozitesi yüksek olan yapıştırıcıya %99 saflıkta Merck 100014 marka aseton (C3H6O) 1:1 oranında ilave
edilerek hafif yük homojenizatör ile 22 bin devir/dakika hızda 30 dakika süre ile karıştırılmıştır (Şekil 2).
Aseton tamamen uçuncaya kadar kürleşme sıcaklığının altında bekletilmiş, hassas terazide kontrol edildikten
sonra numulere sürülerek yapıştırma işlemi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 2. Katkılı yapıştırıcıların hazırlanması

Tek bindirmeli bağlantılar basit ve verimli olmasından dolayı, yapıştırmalı bağlantıların yanı sıra yapışkanların
da mekanik özelliklerini belirlemek için sıklıkla kullanılmaktadır (Şekil 2). Daha önce bizim yaptığımız bir
çalışmada [17] ve L. Andreassi v.d.’nin [18] yapmış olduğu çalışmalar da tek bindirmeli bağlantılarda,
birleştirme performansı temel olarak belli geometrik parametrelere ve yapıştırma kalınlığına dayanmaktadır.
Bu çalışmada bindirme uzunluğu 25 mm, yapıştırıcı kalınlığı ise 0,2 mm sabit alınarak sadece nano-kil
parçacıklarının ilave oranının mekanik etkisi araştırılmıştır. Ayrıca, çekme deneyine tabi tutulacak parçaların
direkt kayma dayanımlılarını ölçmek için şekilde de görüldüğü gibi numunelerin uç kısımlarına aynı
numunelerden 25×25 mm parçalar yapıştırılmıştır.

Şekil 3. 25×25 mm ölçülerindeki kompozitlerin numuneler üzerinde gösterilmesi

Bindirme uzunluğu 25 mm ve yapıştırma kalınlığı 0,2 mm boyutlarında tek bindirmeli yapıştırma bağlantısının
yapılabilmesi için, özel olarak tasarlanıp imal edilen şekil 4’de görülen kalıp kullanılmıştır. Yapışt ırılan
numuneler, kalıp içeresinde 1 (Şekil 5) kalıp dışında ise 4 gün bekletilmiş olup yapıştırıcıların kuruma
sürelerinin tamamlanması sağlanmıştır. Bu çalışmada katkısız yapıştırıcı ile birleştirilen numuneler ve ağırlıkça
%0,5, %1, %1,5 ve %2 nano-kil katkılı numuneler olmak üzere 5 farklı birleştirme yapılmış ve her tip için
beşer numune hazırlanmıştır.

(a)

(b)

Şekil 4. Yapıştırmanın uygun boyutlarda olması için özel imal edilmiş kalıp (a) ve yapıştırılan numuneler (b)
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2.2. Çekme Deneyleri
Eksenel çekme deneyleri ASTM D 3039 standartlarında 300 kN kapasiteli Shimadzu AG-X (Şekil 5) üniversal
test makinesi ile yapılmıştır. Numuneler, 1 mm/dak ilerleme hızında test edilmiştir. Deneyler oda sıcaklığında
(23 C°) gerçekleştirilmiştir.

Şekil 5. Shimadzu AG-X çekmetest cihazı(a), numunelere yük uygulanması (b)

Yapıştırma ile birleştirilen numuneler test edildikten sonra kopma yükü ve uzama verileri kaydedilmiş, her tip
için 5 numunenin ortalama kopma yükleri alınarak (Tablo 3) bağlantıların kayma dayanımı aşağıdaki eşitlik
ile hesaplanmıştır.

τ=

F

(1)

w.b

Burada F kopma yükünü, w yapışma genişliğini (25 mm), b ise bindirme uzunluğunu (25 mm) göstermektedir.

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Katkısız Araldite 2014-1 yapıştırıcı ile nanokil katkılı yapıştırıcılar ile elde edilen numunelerin deney
sonuçlarına bakıldığında genel olarak nanokil katkısının Al-GFRP bağlantıların yapışma mukavemetini
arttırdığı görülmektedir. Katkısız yapıştırıcı ile yapıştırılan numunelerin ortalama kopma yükü 5227,5 N olarak
kaydedilirken, en düşük kopma yüküne sahip ağırlıkça % 0,5 nanokil katkılı yapıştırıcının ortalama kopma
yükü 6566,48 N’dur (Tablo 3), yani bağlantının dayanımı %25,6 oranında artmıştır.
Tabl o 3. Deney Sonuçları
Kopma Yükleri (N)

Bağlantı
tipi

O rtalama Kopma

Kayma gerilmesi

No 1

No 2

No 3

No 4

No 5

Yükü F (N)

(MPa)

Katkısız

4697.8

5141.7

5915.2

4749.3

5633.3

5227.5

8.4

% 0,5 Kil

6551.5

6466.3

6532.6

6734.0

6548.0

6566.5

10.5

% 1,0 Kil

7328.6

7398.9

7012.9

6986.3

6564.7

7058.3

11.3

% 1,5 Kil

6721.6

6967.9

7385.1

7426.6

7515.5

7203.3

11.5

% 2,0 Kil

6936.5

6953.0

7248.5

6598.0

6945.5

6936.3

11.1

Yapılan test sonuçlarına bakıldığında (Tablo 3 ve Şekil 6) maksimum kayma gerilmesinin11,5 MPa ile ağırlıkça
% 1,5 oranında nanokil ilaveli bağlantıda olduğu görülmektedir. Ayrıca %1,5 nano kil ilavesinden sonra kayma
dayanımı azalma eğilimi göstermektedir (Tablo 3 ve Şekil 6).
Çekme deneyleri sonrası, numuneler gözle muayene edildiğinde, katkısız yapıştırıcı ile birleştirilen numuneler
ile nanokil katkılı bağlantılara bakıldığında Al ve kompozit levhalar arasındaki adezyon farkı dikkat
çekmektedir (Şekil 7). Katkısız numunelerde yapıştırıcının tutuculuk özelliğinin düşük olduğu ve yapıştırıcı
bölgesinde büyük miktarda adezyon hasarı görülmektedir. Yapıştırıcı içerisinde nanokil oranının artması ile
hasar tipi daha çok kohezyon hasarına dönüşmektedir. %0,5 ve %1,0 nanokil katkılı yapıştırıcılarda büyük
oranda kohezyon hasarı görülmekle birlikte yapışma bölgesinde azda olsa adezyon hasarları bulunmaktadır.
%1,5 nanokil katkısından sonra yapışma bölgesinde tekrar adezyon hasarları başlamaktadır. %2,0 nanokil
katkılı numunelerde ise Şekil 7’de de görüleceği üzere yapıştırıcı yüzeyinde pürüzlülüğün arttığı ve buna
istinaden yapıştırıcının tutunma özelliğinin bir miktar azaldığı görülmektedir. Sonuç olarak nanokil katkı
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maddeli yapıştırıcının numune yüzeyine yapışmasının (adezyon direnci), saf yapıştırıcınınkine oranla daha
etkili olduğu gözlemlenmektedir. Nanokil katkı maddeli yapıştırıcının kendi iç mukavemetinin (kohezyon
direnci) de bu gözlemlere dayanarak daha iyi olduğu söylenebilir.

Ortalama kayma dayanımlarının karşılaştırılması

Kayma dayanımı (MPa)

14.0
12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
Katkısız

%0,5 Kil

%1,0 Kil

%1,5 Kil

%2,0 Kil

Yapıştırma tipleri
Şekil 6. Ortalama kayma dayanımları

Şekil 7. Çekme deneyleri sonrası numunelerin makro yapıları

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada havacılık, otomotiv ve denizcilik sanayisinde dayanım/ağırlık oranlarının fazla olmasından dolayı
sıklıkla kullanılan Al-GFRP yapıştırma bağlantı mukavemetlerine, ticari bir yapıştırıcıya (Araldite 2014-1)
ilave edilen nanokil parçacıklarının nasıl etkilediği araştırılmıştır. Yapıştırıcıya ağırlıkça %0,5, %1, %1,5 ve
%2 nanokil eklenip çekme testi ile bağlantıların dayanımları gözlemlenmiştir. Yapılan deneyler sonrası
aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir;
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•

•

•

Katkısız Araldite 2014-1’ ile kıyaslandığında, %0,5, %1, %1,5 ve %2 oranında nano-kil katkı maddeli
yapıştırıcıların yapışma bağlantısını, sırası ile %25,6, 35,0, 37.8, ve 32.2 oranda daha mukavemetli hale
getirdiği sonucuna varılmıştır.
Katkı maddesi oranları kıyaslandığında, oran arttıkça ortalama çekme kuvveti ve kayma gerilmesinin de
arttığı gözlemlenmekle birlikte %1,5 oranın en yüksek sonucu verdiği görülmektedir. Bu orandan sonra
sonuçların daha düşük değerler olduğu görülmektedir.
Numuneler çekme testi sonrası gözle muayene edildiğinde, katkısız yapıştırıcı ile katkı maddeli
yapıştırıcıların uygulandığı yüzeyler arasındaki kopma farkı dikkat çekmektedir. Katkısız yapıştırıcı
uygulanan kopmalar adezyondan kaynaklanırken, nano-kil katkı maddeli yapıştırma bağlantılarının
kohezyondan yani yapıştırıcının kendisinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
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Abstract
Only the initial value problems can be solved by using the simulation technique. In this study, Differential
Quadrature Method is embedded in the simulation technique to solve boundary value problems. This new
method, which is a combination of the simulation technique and the differential quadrature method, is
called the Combining Method (CM). With aim of test the combining method, a simulation model of the
differential equation of the large deflection problem is established. Depending on the boundary conditions,
the program is run. As a result, appropriate results have been obtained with studies in the literature..
Keywords: Large Deflection, Differential Quadrature Method, Simulation Technique, Numerical Analysis.

1. INTRODUCTION
Son yıllarda, özellikle inşaat, makine, biyomedikal ve uçak mühendisliği gibi alanlarda prizmatik ve prizmatik
olmayan ince boyutlu ankastre kirişlerin büyük çökme davranışının belirlenmesi oldukça önemli bir hale
gelmiştir. Değişik mukavemet değerlerine sahip kiriş ve kolonlar karmaşık yapıların dayanımının ve ağırlığının
yapı geneline düzgün bir şekilde dağıtılmasında kullanılmaktadır. Ek olarak, çeşitli özel kullanım alanlarında
sisteme fonksiyonel özelliklerin sağlanmasında ince ankastre kirişler kullanılmaktadır. Örneğin,
hafifleştirilmiştir savaş uçaklarında ankastre kirişlerin burkulma önleyici katkı sağlaması beklenmektedir [1].
Prizmatik ve prizmatik olmayan ankastre kirişlerin genel yükleme koşullarındaki büyük çökme problemi için
bir kapalı form (analitik) çözüm bulunmamaktadır. Prizmatik olmayan bir ankastre kirişin ele alındığı
durumlarda ise büyük çökme probleminin zorluğu daha da artmaktadır. Bu durumda, büyük çökme
problemlerinin çözülebilmesi için en uygun yöntem sayısal analiz yöntemlerinin kullanılması olarak karşımıza
çıkmaktadır [2]. Literatüre bakıldığında araştırmacıların bu konuyla ilgili farklı tipte ankastre kirişleri içeren
birçok çalışma yaptığı görülmektedir. Buna rağmen, bu çalışmaların bir kısmında elde edilen sayısal sonuçları
yeterli hassasiyete sahip olmadığı görülmektedir. Bir kısmında ise oldukça hassas sonuçlar elde edilmesine
rağmen yeterli hassasiyetteki sonuçlara ulaşılması için çok uzun CPU sürelerine ihtiyaç duyulmaktadır [1-21].
Navaee ve Elling yaptıkları çalışmada eliptik integral yöntemini kullanarak prizmatik bir ankastre kirişin farklı
yükleme durumları için denge konfigürasyonu incelenmiştir. Sonuç olarak, birden fazla denge çözümü olduğu
görülmüştür [22]. Faulkner vd. 1993 yılında yaptıkları çalışmada kirişlerin büyük çökme problemi için yeni bir
segmental shooting tekniği geliştirilmiştir. Kullanılan prosedür farklı sınır şartlarına uygulanabilmiştir.
Önerilen yöntemde ankastre kiriş segmentlere ayrılarak her bir kısmı küçük çökme altında ele alınmaktadır.
Başlangıç değer problemine dönüştürülen problem sonrasında shooting tekniği ile çözülmektedir [23]. Dado
ve Sadder yaptıkları çalışmada büyük çökme problemini kirişin dönme açısını formüle eden bir polinomu
kullanan bir yaklaşım geliştirerek çözmüştür [2]. Sadder ve Rawi sonlu farklar yöntemini kullanarak prizmatik
olmayan ankastre kirişlerin büyük çökme problemini farklı yüklemeler için çözen bir algoritma geliştirmiştir
[1]. Tolou ve Herder 2009 yılında yaptıkları çalışmada noktasal yük altındaki ankastre kirişlerin büyük çökme
*
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problemi için yarı analitik bir çözüm gerçekleştirmiştir. Adomian dekompozisyon metodu kullanılarak
geliştirilen çözüm yönteminin noktasal yük durumu için uygulanabilir olduğu görülmüştür [17]. Batista 2014
yılında yaptığı çalışmada ankastre kirişlerin büyük çökme probleminin denge konfigürasyonunun analitik
çözümünü Jacobi eliptik fonksiyonun kullanarak elde etmiştir [19].
Bu çalışmada ankastre kirişin büyük çökme probleminin çözümü için 2008 yılında Girgin tarafından
Diferansiyel Quadrature Metodu (DQM) ve Simülasyon Tekniği (ST) birleştirilerek geliştirilen Birleşim
Metodu (BM) kullanılmıştır [24]. Farklı yükleme ve moment uygulamaları için elde edilen sonuçlar Birleşim
Metodunun ankastre kirişlerin büyük çökme probleminin çözümü için uygun olduğunu göstermiştir.

2. CALCULATING OF THE WEIGHTING COEFFICIENT OF DQM
Bellman vd. 70’li yıllarda yaptıkları çalışmalar neticesinde kısmi ve adi diferansiyel denklemlerin sınır ve
başlangıç değer problemlerini çözmek için bir yöntem geliştirmiştir. Temel olarak bu yöntemde bir fonksiyonun
noktasal olarak sayısal türevi bulunurken Quadratik (Karesel) polinomlar kullanılmaktadır. Bu nedenle yöntem
Diferansiyel Qudrature Metodu (DQM) olarak isimlendirilmiştir. DQM kullanılarak yapılan sayısal türev
hesabında en önemli unsur, kendisiyle çarpıldığında fonksiyonun türev değerini veren, ağırlık katsayılarının
hesaplanmasıdır [25, 26]. Bu amaçla yapılan çalışmalarda birçok yaklaşım geliştirilmesine rağmen bu
yöntemler arasında en yaygın olarak kullanılanı Shu ve Richards tarafında 90’lı yılların başında geliştirilen
ağırlık katsayıları hesaplama metodudur. Ağırlık katsayılarının kolaylıkla hesaplandığı basit bir cebirsel formül
öneren bu yöntem literatürde Genelleştiriliş DQM (GDQM) olarak bilinmektedir [27]. Buna göre, f (x), 𝑥𝑥 ∈
[𝑎𝑎, 𝑏𝑏]'de tanımlı x’in bir fonksiyonu ve f (x i ), x i (i = 1,2, ... N) 'nin farklı değerleri için f (x) fonksiyonun sayısal
değerlerini göstermektedir. f (x) 'in r’inci dereceden türevi DQM ile denklem 1’de verilen şekilde yazılabilir:
𝑑𝑑𝑟𝑟 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖 )
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟

(𝑟𝑟)

= ∑𝑁𝑁
𝑗𝑗=1 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑗𝑗 ) → 𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑁𝑁

(1)

(𝑟𝑟)

Bu denklemde 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 , x i 'nin her değeri için f(x) fonksiyonunun r’inci dereceden türevinin hesabında kullanılacak
olan ağırlık katsayılarını tanımlamaktadır. DQM ağırlık katsayılarının hesaplanmasında denklem 2 ve 3’te
verilen Lagrange interpolasyon fonksiyonu test fonksiyonu olarak kullanılmaktadır.
𝑙𝑙𝑗𝑗 (𝑥𝑥) = (𝑥𝑥−𝑥𝑥

𝜙𝜙(𝑥𝑥)
𝑗𝑗 )𝜙𝜙

(1) (𝑥𝑥

𝑗𝑗 )

→ 𝑗𝑗 = 1,2, … , 𝑁𝑁

(1)
𝜙𝜙(𝑥𝑥) = ∏𝑁𝑁
�𝑥𝑥𝑗𝑗 � =
𝑚𝑚=1(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑚𝑚 ) ; 𝜙𝜙

(2)
𝑑𝑑𝑑𝑑�𝑥𝑥𝑗𝑗 �
𝑑𝑑𝑑𝑑

= ∏𝑁𝑁
𝑚𝑚=1,𝑚𝑚≠1�𝑥𝑥𝑗𝑗 − 𝑥𝑥𝑚𝑚 �

(3)

Denklem 1, 2 ve 3 kullanılarak hesaplanan ağırlık katsayıları matrisi denklem 4’te verilmiştir.

𝑑𝑑

𝑟𝑟

𝑑𝑑𝑟𝑟

𝑑𝑑𝑟𝑟−1 𝑑𝑑

𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑟𝑟−1

�𝐴𝐴(𝑟𝑟) � = �𝑑𝑑𝑑𝑑� = 𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑟𝑟 = 𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑟𝑟−1 𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑥𝑥 𝑟𝑟−1

(𝑟𝑟)

⎡𝑎𝑎11
⎢ (𝑟𝑟)
= ⎢𝑎𝑎21
⋮
⎢ (𝑟𝑟)
⎣𝑎𝑎𝑁𝑁1

(𝑟𝑟)

𝑎𝑎12

(𝑟𝑟)
𝑎𝑎22

⋮

(𝑟𝑟)

𝑎𝑎𝑁𝑁2

…

(𝑟𝑟)

𝑎𝑎1𝑁𝑁 ⎤
(𝑟𝑟)
… 𝑎𝑎2𝑁𝑁 ⎥
⎥
⋮ ⋮ ⎥
(𝑟𝑟)
… 𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁 ⎦

(4)

İki ve daha yüksek mertebeli türevler alınırken Denklem 4’de elde edilen ağırlık katsayıları matrisi kullanılarak
denklem 5’de verilen şekilde ağırlık katsayıları matrisi modifiye edilmektedir.
�𝐴𝐴(𝑟𝑟) � = �𝐴𝐴(1) ��𝐴𝐴(𝑟𝑟−1) � = �𝐴𝐴(𝑟𝑟−1) ��𝐴𝐴(1) �

(5)

3. COMBINING METHOD

Adi diferansiyel denklemlerim başlangıç değer problemlerinin ve otomatik kontrol problemlerin çözümünde
kullanılan yöntemlerden biri de ST’dir. Bu amaçla Matlab/Simulink, Dymola, AMESim gibi bazı yazılımlar,
yaygın olarak kullanılmaktadır. ST iyi bir teknik olmasına rağmen bu yöntemde sınır koşulları sisteme
girilemez. DQM’de ise sınır şartı problemleri çözülebildiği halde aynı düğüm noktasına birden fazla sınır şartı
girilememektedir. Bu durum DQM kullanarak yapılan çalışmalarda non lineer diferansiyel denklem
çözümlerini zorlaştırmaktadır. Girgin tarafından 2008 yılında yapılan çalışmada DQM ile ST birleştirilerek
geliştirilen BM sayesinde her iki yöntemin de zayıf yönlerini gideren bir yaklaşım ortaya koyulmuştur. Bu
yöntemde diferansiyel denklemin be sınır şartlarının tanımlanması için ST’deki blok diyagramları kullanılırken
diferansiyel denklemin çözümü için DQM’in ağırlık katsayıları kullanılmaktadır. BM kullanılarak titreşim
problemlerinin ve lineer olmayan KDD’lerin çözümleri kolaylıkla yapılmaktadır [24,28].
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Şekil. 1.Büyük Çökme Probleminin BM ile Çözümünü Yapan Blok Diyagramı

4. NUMERICAL EXAMPLES
𝑑𝑑2 𝜃𝜃

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑠𝑠) 𝑑𝑑𝑠𝑠2 + 𝐸𝐸

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑠𝑠) 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑠𝑠=𝐿𝐿

𝑠𝑠=𝐿𝐿

+ �∫𝑠𝑠=𝑠𝑠 𝑞𝑞𝑦𝑦 (𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐹𝐹𝑦𝑦 � 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − �∫𝑠𝑠=𝑠𝑠 𝑞𝑞𝑥𝑥 (𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐹𝐹𝑥𝑥 � 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0

(6)

Bu çalışmada BM metodu kullanılarak prizmatik ankastre kirişlerin büyük çökme problemi ele alınmıştır.
Denklem 6’da verilen diferansiyel denklem prizmatik ve prizmatik olmayan ankastre kirişler için büyük çökme
problemini tanımlamaktadır. Bu denklem değişik sınır şartları için iki farklı örnek yükleme durumu için ele
alınarak prizmatik ankastre kirişin büyük çökme problemi incelenmiştir. Burada E kiriş malzemesinin elastisite
modülünü, I(s) kirişlerin s yönündeki atalet momentini, q y ve q x sırasıyla x ve y yönündeki yayılı yükleri F x
ve F y ise ankastre kirişin serbest ucuna gelen noktasal yükleri ifade etmektedir. Elastisite teorisinden bilindiği
üzere ankastre kirişin serbest ucundan uygulanan moment ise denklem 6’daki diferansiyel terimlerinden elde
edilmektedir. Bu çalışmada ele alınan problemlerde prizmatik bir ankastre kiriş kullanıldığı için EI(s) ifadesi
bire eşit olacak şekilde seçilmiştir.

Şekil. 2. Düzgün Yayılı yük Altında Prizmatik Ankastre Kiriş

Ele alınan ilk büyük çökme probleminde bir ucu ankastre prizmatik ince bir kiriş, Şekil 2'de gösterilen yüklere
maruz kalmaktadır. Yayılı yükün farklı durumları dikkate alınarak q y (s)= -4, -10, -20, -40, -100,-150 ve -200
değerleri için BM ile çözüm gerçekleştirilmiştir. Şekil 1’de blok diyagramı verilen BM’nin ağırlık katsayıları
hesabında 21 düğüm kullanılmıştır. Elde edilen sonuçların çökme diyagramları literatürdeki diğer sonuçlarla
karşılaştırıldığında BM’nin büyük çökme probleminin çözümünde oldukça başarılı olduğu görülmektedir
(Şekil 3). Ek olarak literatürde verilen değerlerden daha yüksek yayılı değerlerinde BM’nin başarılı bir şekilde
çözüm verdiği gözlenmiştir.
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Şekil. 3. Yayılı Yük Altında Büyük Çökme Probleminin Çözümü

Ele alınan ikinci problemde ankastre kiriş yayılı yüke ek olarak Şekil 4’ten görüldüğü gibi serbest ucundan x
ve ye yönünde iki ayrı kuvvet ile z yönünde bir momente maruz kalmaktadır.

Şekil. 4. Fx Fy ve Me Etikisi altındaki Prizmatik Ankastre Kiriş

BM kullanılarak gerçekleştirilen çözümler literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırıldığın yöntemin önemli
ölçüde başarılı olduğu Şekil 5’te verilen çökme diyagramlarından açıkça görülmektedir.

Şekil. 5. Noktasal Yük ve Moment Altında Büyük Çökme Probleminin Çözümü

5. CONCLUSIONS
Bu çalışmada ankastre kirişin büyük çökme probleminin çözümü için 2008 yılında Girgin tarafından
Diferansiyel Quadrature Metodu (DQM) ve Simülasyon Tekniği (ST) birleştirilerek geliştirilen Birleşim
Metodu (BM) kullanılmıştır. Farklı yükleme ve moment uygulamaları için elde edilen sonuçlar Birleşim
Metodunun ankastre kirişlerin büyük çökme probleminin çözümü için uygun olduğunu göstermiştir. Ele alınan
ilk büyük çökme probleminde bir ucu ankastre prizmatik ince bir kiriş, Şekil 2'de gösterilen yüklere maruz
kalmaktadır. Yayılı yükün farklı durumları dikkate alınarak q y (s)= -4, -10, -20, -40, -100,-150 ve -200 değerleri
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için BM ile çözüm gerçekleştirilmiştir. Ele alınan ikinci problemde ankastre kiriş yayılı yüke ek olarak Şekil
4’ten görüldüğü gibi serbest ucundan x ve ye yönünde iki ayrı kuvvet ile z yönünde bir momente maruz
kalmaktadır. BM kullanılarak gerçekleştirilen çözümler literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırıldığın
yöntemin önemli ölçüde başarılı olduğu Şekil 5’te verilen çökme diyagramlarından açıkça görülmektedir.
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Abstract
In this study, the problem of large deflection is discussed using the iterative differential quadrature method.
The problem of large deflection on a cantilever beam is solved for different boundary conditions. As a
consequence, appropriate results have been obtained comparing with studies in the literature. In the
Generalized Differential Quadrature Method, more than one boundary condition cannot be entered at the
same point. However, the iterative use of the Differential Quadrature Method makes it possible to enter
more than one boundary condition at the same point.
Keywords: Large Deflection, Differential Quadrature Method, Boundary Conditions, Numerical Analysis.

1. INTRODUCTION
Mühendislik uygulamalarındaki fiziksel problemlerin matematiksel olarak modellenmesi ve bu modelin farklı
yöntemler kullanılarak analiz edilmesi Ar-Ge çalışmalarının ilk aşamasını oluşturmaktadır. Mühendislik
problemlerinin matematiksel modelleri oluşturulurken lineer olmayan kısmi diferansiyel denklemler (KDD)
yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Ele alınan mühendislik probleminin karmaşık olduğu durumlarda oluşturulan
matematik modellerin analitik çözümlerinin bulunması çok zor olmakta veya imkânsız hale gelmektedir. Bu
nedenle araştırmacılar lineer olmayan problemlerin çözümü için analitik yöntemlere alternatif olabilecek
sayısal yöntemler geliştirmiştir. KDD’lerin çözümleri için birçok sayısal yöntem bulunmakla beraber bunların
arasında en yaygın kullanılan yöntemler Sonlu Elemanlar Metodu (SEM) ve Sonlu Farklar Metodudur (SFM).
SEM ve SFM gibi yöntemler ile yapılan sayısal analizlerden gerçeğe yeteri kadar yakın sonuçların alınması
için problemin çözümünde oldukça yüksek sayıda düğüm noktası kullanılmaktadır. Bu durum çözülmesi
istenilen problemin sayısal analiz yöntemleriyle incelenebilmesi için yüksek kapasiteli bilgisayarların
kullanılmasını gerektirmektedir. Ayrıca analiz için kullanılan yöntemdeki düğüm sayısının çok yüksek olması
ele alınan problemin çözümünün saatlerce hatta günlerce sürmesine neden olmaktadır. Bu nedenle
araştırmacılar SEM ve SFM metoduna göre daha hızlı ve pratik şekilde sonuç verebilen metotların ortaya
koyulması ve geliştirilmesi üzerine önemli çalışmalar yapmışlardır. Bu yöntemlerden biri de Diferansiyel
Quadrature (DQ) Metodudur [1-6].
DQ metodu ilk defa 1971 yılında Richard Bellman tarafından başlangıç ve sınır değer problemlerini sayısal
olarak çözmek amacıyla ortaya koyulmuştur [7, 8]. DQ metodu temelde SEM’den iki noktada farklılık
göstermektedir. İlk olarak, SEM’de düşük dereceli polinom kullanılarak lokal bir yaklaşım kullanılmaktadır.
Buna karşın DQ metodunda global bir yaklaşım yapılarak yüksek dereceli polinomlardan faydalanılmaktadır.
Diğer farklılık ise iki yöntemin türev yaklaşımlarında ortaya çıkmaktadır. DQ metodunda fonksiyonun bir
noktadaki türevine doğrudan yaklaşım kurulmaktadır. SEM’de lokal bir eleman üzerine yaklaşım kurularak
fonksiyonun türevleri yaklaşım metoduna göre çözülmektedir. Bu durum DQ metodunun aslında SFM ile
oldukça benzerlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Eğer DQ metodu [Xi-1,Xi+1] lokal bölgesinde uygulanırsa
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SFM’nin DQ metodunun özelleştirilmiş bir hali olduğu rahatlıkla görülecektir. DQ metodu SFM ve SEM ile
karşılaştırıldığında daha az düğüm sayısı kullanarak gerçeğe oldukça yakın sonuçlar verebilmektedir [9, 10].

2. WEIGHTING COEFFICIENTS OF DQ METHOD
DQ metodunda en önemli parametre, ağırlık katsayılarının hesaplanmasıdır. Bellman vd. yaptıkları
çalışmalarda ağrılık katsayılarının hesaplanması için iki farklı yöntem önermiştir. Bu yöntemlerden birincisi
lineer cebirsel denklem sistemi çözümüne dayanmaktadır. Yöntemde kullanılan lineer denklem sistemindeki
polinomun derecesi en fazla KDD’nin çözümü için uygulanan düğüm sayısının bir eksiğine yani N-1’e eşittir.
Lineer denklem sistemi bir Vandermonde matrisi oluşturduğu için denklem sisteminin yalnızca bir çözümü
bulunmaktadır. Oluşturulan lineer denklem sisteminin çözümü KDD’nin çözümünde kullanılacak olan ağırlık
katsayılarını vermektedir. Diğer yöntemde N düğüm sayısı için N. dereceden ötelenmiş Legendre polinomu
kullanılarak ağırlık katsayıları hesaplanmaktadır [7, 8]. Bellman vd. tarafından önerilen ağırlık katsayısı
hesaplama yöntemleri klasik DQ yöntemine bazı sınırlamalar getirmektedir. Legendre polinomu yöntemi
kullanıldığında düğüm noktalarının dağılımı sabit olmaktadır. Bu durum başlangıç veya sınır şartına daha yakın
düğüm noktası gerektiren problemlerde değişken aralıklı düğüm noktası uygulanmasına engel olmaktadır.
Lineer denklem sistemi kullanılarak ağırlık katsayıları hesaplanırsa 22 düğümden daha büyük değerlere
ulaşıldığında çözülmesi gereken Vandermonde matrisinin tersinin alınması ve çözülmesi çok zor hale
gelmektedir. Bu nedenle araştırmacılar Bellman tarafından önerilen ağırlık katsayısı hesaplama yöntemlerine
alternatif olabilecek yaklaşımlar geliştirmeye çalışmıştır. Quan ve Chan 1989 yılında yaptıkları çalışmalarda
test fonksiyonu olarak Lagrange polinomu kullanarak ağırlık katsayılarını hesaplamıştır. Shu ve Rihcards
tarafından 1990 yılında Shu tarafından 1991 yılında yapılan çalışmalar ile DQ metodunun güncel olarak en çok
kullanılan ağırlık katsayısı hesaplama yöntemi geliştirilmiştir. Shu ve Richards tarafından geliştirilen bu
yöntem ile Bellman vd. tarafından 70’li yıllarda ortaya atılan her iki yöntemden de kaynaklanan hatalar
giderilmiştir. Bu yöntem geliştirilirken Bellman vd. ile Quan ve Chan tarafından önerilen yöntemleri içine alan
genel bir yaklaşım ortaya koyulmuştur. Bu iki yaklaşımdan yola çıkılarak ağırlık katsayılarını test
fonksiyonundan bağımsız olarak hesaplayabilen basit bir cebirsel formül geliştirilmiştir. Bu nedenle bu
yönteme Genelleştirilmiş DQ (GDQ) metodu denilmektedir [11-13].
GDQM’e göre ağırlık katsayıları hesabında f (x), x ∈ [a, b]'de tanımlı x’in bir fonksiyonudur. Ayrıca, f (xi), xi
(i = 1,2, ... N) 'nin farklı değerleri için öngörülen alanda f (x) değerlerini göstermektedir. f (x) 'in r’inci
dereceden türevi DQM kullanılarak şu şekilde yazılabilir:
dr f(xi )
dxr

(r)

= ∑N
j=1 aij f(x j ) → i = 1,2, … , N

(1)

(r)

Denklemde aij , xi'nin her değeri için f(x) fonksiyonunun r’inci dereceden türevinin ağırlık katsayılarını
tanımlamaktadır. DQM ağırlık katsayılarının hesaplanmasında test fonksiyonu olarak denklem 2 ve 3’de
verilen Lagrange enterpolasyon fonksiyonu kullanılmaktadır.
ϕ(x)
lj (x) = (x−x )ϕ(1) (x ) → j = 1,2, … , N
(2)
ϕ(x) =

j

∏N
m=1(x

j

− xm ) ; ϕ(1) �xj � =

dϕ�xj �
dx

= ∏N
m=1,m≠1�x j − x m �

(3)

Denklem 1, 2 ve 3 kullanılarak hesaplanan ağırlık katsayıları, aşağıda verilen şekilde ifade edilebilecek olan
bir [A(r)] matrisini vermektedir.

d r

dr

dr−1 d

d dr−1

�A(r) � = �dx� = dxr = dxr−1 dx = dx dxr−1

(r)

⎡a11
⎢ (r)
= ⎢a21
⋮
⎢ (r)
⎣aN1

(r)

a12

(r)

a22
⋮
(r)
aN2

…

(r)

a1N ⎤
(r)
… a2N ⎥
⎥
⋮ ⋮ ⎥
(r)
… aNN ⎦

(4)

İki ve daha yüksek mertebeli türevler alınırken Denklem 4’te elde edilen ağırlık katsayıları matrisi kullanılarak
denklem 5’de verilen şekilde ağırlık katsayıları matrisi modifiye edilmektedir.
�A(r) � = �A(1) ��A(r−1) � = �A(r−1) ��A(1) �

(5)

3. ITERATIVE DQ METHOD

DQ metodu kullanılarak yapılan çözümlerde aynı nokta için birden fazla sınır şartının verildiği durumlarda
problemin ele alınması zorlaşmaktadır. Bu durumun önüne geçmek için Jang vd. 1989 yılında yaptıkları
çalışmada δ yaklaşımını ortaya koymuştur [14]. Wang ve Bert ise 1993 yılında birden fazla sınır şartının aynı
noktada uygulanması gereken problemlerde ağırlık katsayıları matrisini yeniden düzenleyerek yeni bir
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yaklaşım ortaya koymuşlardır [15]. Buna ek olarak çoklu sınır şartlarını DQ metodunun genel denklemine
doğrudan uygulayan Shu ve Du ayrı bir yaklaşım geliştirmiştir [16]. Araştırmacılar tarafından sürekli
geliştirilen DQ metodu kullanılarak enerji, mekanik, titreşim, akışkanlar mekaniği gibi birçok alandaki farklı
problemler çözülmüştür. Özellikle GDQ ve GDQ metoduna dayanan diğer yöntemler kullanılarak yapılan
çalışmalarda önemli sonuçlar elde edilmiştir [13, 17, 18]. DQ metodu kullanılırken karşılaşılan zorlukların
giderilmesi için kullanılan yaklaşımlardan biri de farklı metotlarla DQ metodunu birleştirme yaklaşımı
olmuştur. Wang ve Gu 1997 yılında Quadrature Eleman Metodunu (QEM) DQ metodu ile birleştirerek
Diferansiyel Quadrature Eleman Metodunu (DQEM) ortaya koymuştur. DQEM metodu kullanılarak mekanik
problemlerin çözümü üzerine birçok çalışma yapılmıştır [5, 19 - 22]. Girgin tarafından 2008 yılında ve Demir
tarafından 2009 yılında yapılan çalışmalarda DQ metodu ile özellikle otomatik kontrol problemlerinin
çözümünde kullanılan Simülasyon Tekniği birleştirilmiştir. Birleşim Metodu (BM) olarak isimlendirilen bu
yöntem kullanılarak titreşim problemlerinin ve lineer olmayan KDD’lerin çözümleri kolaylıkla yapılmaktadır
[6, 23, 24].
Güncel olarak birçok araştırmacı lineer olmayan mühendislik problemlerinin çözümü için GDQ metodunu
kullanmaktadır. Jiwari vd. (2012) 2 boyutlu lineer olmayan sine-Gordon denkleminin sayısal simülasyonunu
DQ metodunu kullanarak gerçekleştirmiştir. Ansari vd. (2013) GDQ metodunu kullanarak fonksiyonel
derecelendirilmiş mikro-kirişlerin eğilme, burkulma ve serbest titreşim problemlerini sayısal olarak
incelemiştir. Yılmaz vd. (2013) eksenel olarak fonksiyonel derecelendirilmiş kolonların burkulma problemini
Lokalize GDQ (LGDQ) metodu ile analiz etmiştir. Girgin vd. (2014) BM’yi kullanarak lineer olmayan sınır
değer problemlerini çözmüştür. Sahmani vd. (2015) fonksiyonel olarak derecelendirilmiş nano-kirişlerin
serbest titreşim analizini serbest yüzey enerjisini de hesaba katarak GDQ metodunu kullanarak
gerçekleştirmiştir. Alinaghizadeh ve Shariati (2016) yaptıkları çalışmada değişken kalınlıklı fonksiyonel olarak
derecelendirilmiş plakaların lineer olmayan eğilme problemini GDQ metodunu kullanarak çözmüştür [24 - 30].

𝑥𝑥𝑖𝑖+1 = 𝑥𝑥𝑖𝑖 −

𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖 )

(6)

𝑓𝑓′ (𝑥𝑥𝑖𝑖 )

GDQM ile yapılan çalışmalarda en etkin çözüm yöntemlerinden biri de metodu iteratif olarak kullanmaktır. Bu
yaklaşımda denklem 6’da basit algoritması verilen Newton-Raphson iterasyon metodu kullanılarak nonlineer
kısmi diferansiyel denklem çözümleri elde edilmiştir. GDQM’in itretatif olarak kullanıldığı bu yönteme İteratif
DQM (I-DQM) denilmektedir.

4. NUMERICAL EXAMPLES
Bu çalışmada prizmatik ankastre kirişlerin büyük çökme problemi I-DQM kullanılarak ele alınmıştır. Prizmatik
ve prizmatik olmayan ankastre kirişler için büyük çökme problemini denklem 7’de verilen eşitlik
tanımlamaktadır [30].
𝑑𝑑2 𝜃𝜃

𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑠𝑠) 𝑑𝑑𝑠𝑠2 + 𝐸𝐸

𝑑𝑑𝑑𝑑(𝑠𝑠) 𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑠𝑠=𝐿𝐿

𝑠𝑠=𝐿𝐿

+ �∫𝑠𝑠=𝑠𝑠 𝑞𝑞𝑦𝑦 (𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐹𝐹𝑦𝑦 � 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − �∫𝑠𝑠=𝑠𝑠 𝑞𝑞𝑥𝑥 (𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐹𝐹𝑥𝑥 � 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0

(7)

Prizmatik ankastre kirişin büyük çökme problemi iki farklı örnek yükleme durumu için denklem 7’ye
uygulanan değişik sınır şartlarında ele alınarak incelenmiştir. Burada, kiriş malzemesinin elastisite modülünü
E, ankastre kirişin atalet momentini I(s) ifade etmektedir. Denklem 7’de ankastre kirişe uygulanan x ve y
yönündeki yayılı yükler q y ve q x ile serbest uca x ve y yönünde gelen noktasal yükler ise F x ve F y ile ifade
edilmektedir. Ankastre kirişin serbest ucundan uygulanan moment ise elastisite teorisinden bilindiği üzere
denklem 7’deki diferansiyel terimlerinden elde edilmektedir. Bu çalışmada prizmatik bir ankastre kirişin büyük
çökme problemi ele alındığı için EI(s) ifadesi bire eşit olacak şekilde değerlendirilmiştir.

Şekil. 1. Düzgün Yayılı yük Altında Prizmatik Ankastre Kiriş

I-DQM ile çözülen ilk büyük çökme problemi Şekil 1’de gösterildiği gibi yalnıza q y yayılı yüküne maruz
kalmaktadır. Yayılı yükün değişik değerleri artan oranda dikkate alınarak q y (s)= -4, -10, -20, -40, -100,-150, 200 ve -1000 için I-DQM ile çözüm elde edilmiştir. Çözüm gerçekleştirilirken kullanılan ağırlık katsayıları
matrisi düzgün dağılımlı 6 (altı) düğüm kullanılarak hesaplanmıştır. I-DQM’nun 5 iterasyon sayısı ile ms’ler
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mertebesinde kısa CPU sürelerinde Şekil 1’de şematik olarak verilen büyük çökme problemini kolaylıkla
çözdüğü görülmüştür.

Şekil. 2. Yayılı Yük Altında Büyük Çökme Probleminin Çözümü

I-DQM ile elde edilen sonuçlar neticesinde oluşturulan çökme diyagramları Şekil 2’de verilmiştir. Çalışma
neticesinde elde edilen çökme diyagramlarının literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırılmasından görüldüğü
gibi I-DQM’nin büyük çökme probleminin çözümünde oldukça başarılı olduğu görülmektedir. Ayrıca,
literatürdeki diğer çalışmalara bakıldığında ankastre mesnetlenmiş prizmatik kirişlerin büyük çökme
probleminde yayılı yük en fazla qy=-100 olduğu duruma kadar çözüm yapılabildiği görülmektedir [30]. I-DQM
ile gerçekleştirilen çözümden sağlanan veriler ankastre kirişin büyük çökme probleminin q y =-1000 değerine
kadar çözülebildiğini göstermiştir.

Şekil. 3. Fx Fy ve Me Etikisi altındaki Prizmatik Ankastre Kiriş

Ele alınan ikinci problemde ankastre kiriş Şekil 3’ten görüldüğü gibi serbest ucundan x ve y yönünde iki ayrı
kuvvet ile z yönünde bir momente maruz kalmaktadır. Bilindiği üzere DQM’in en önemli dezavnatjalarından
biri aynı noktaya birden fazla sınır şartının girilemiyor olmasıdır. Fx ve Fy kuvvetleri ile Mz momentinin sınır
şartları aynı noktaya girilmektedir. Ayrıca, x=0 noktasında ankastre kirişin çökme değeri ve dönme değeri sıfır
olacak şekilde aynı noktaya iki farklı sınır şartı girilmektedir. Literatürdeki diğer çalışmalarda bu zorluğu
gidermek için çeşitli yaklaşımların geliştirildiği ancak başarılı olunamadığı görülmektedir. Bu çalışma
neticesinde DQM’in iteratif olarak kullanılmasıyla aynı noktaya birden fazla sınır şartının kolaylıkla
girilebildiği görülmüştür.
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Şekil. 4. Noktasal Yük ve Moment Altında Büyük Çökme Probleminin Çözümü

I-DQM kullanılarak gerçekleştirilen çözümler literatürdeki diğer sonuçlarla karşılaştırıldığında yöntemin daha
başarılı olduğu Şekil 4’te verilen çökme diyagramlarından açıkça görülmektedir. Önceki çalışmalarda Fx=-7,
Fy=14, Mz=-7 değerlerine kadar sağlıklı sonuçların elde edilebildiği görülmektedir [30]. Bu çalışma
neticesinde elde edilen sonuçlar prizmatik ankastre kirişin büyük çökme probleminin I-DQM kullanılarak Fx=18, Fy=104, Mz=-18 değerlerine kadar rahatlık çözülebileceğini göstermiştir. Ele alınan ilk problemde olduğu
gibi n=6 düğüm sayısı ile 5 iterasyonda ms’ler ile ölçülebilecek CPU sürelerinde büyük çökme probleminin
çözüldüğü gözlenmiştir.

5. CONCLUSIONS
Bu çalışmada I-DQM kullanılarak prizmatik ankastre kirişlerin büyük çökme problemi ele alınmıştır. Farklı
yükleme ve moment uygulamaları için elde edilen sonuçlar I-DQM’in ankastre kirişlerin büyük çökme
probleminin çözümü için uygun olduğunu göstermiştir. Ele alınan ilk büyük çökme probleminde bir ucu
ankastre prizmatik ince bir kiriş yalnızca yayılı yüke maruz kalmaktadır. Yayılı yükün farklı durumları dikkate
alınarak q y (s)= -4, -10, -20, -40, -100,-150, -200 ve -1000 değerleri için I-DQM ile çözüm gerçekleştirilmiştir.
Ele alınan ikinci problemde ise ankastre kiriş serbest ucundan x ve ye yönünde iki ayrı kuvvet ile z yönünde
bir momente maruz kalmaktadır. I-DQM kullanılarak gerçekleştirilen çözümler literatürdeki diğer sonuçlarla
karşılaştırıldığında yöntemin önemli ölçüde başarılı Şekil 2 ve 4’te verilen çökme diyagramlarından açıkça
görülmektedir. Her iki problemin çözümünde de düğüm sayısı n=6 alınırken 5 iterasyon neticesinde ms’ler
mertbesindeki CPU sürelerinde çökme probleminin başarılı şekilde çözüldüğü gözlenmiştir.
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