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Abstract

Application of optimum insulation thickness on exterior walls is an economic method to save energy for cooling
and heating. In this study it is aimed to investigate the effect of wind speed on optimum insulation thickness
concerning NW oriented prevailing wind direction. Calculations were made for Elazığ province for 1m/s, 3m/s
and 5m/s wind velocity and due to North, South, East and West oriented facades. Natural gas chosen as heating
energy source while rockwool chosen as insulation material. As a result, it was found that wind has a remarkable
effect on optimum insulation thickness.
Keywords: Wind effect, convection, insulation, wind velocity

1. INTRODUCTION
Most of the energy used in the world is being consumpted by urban areas. Therefore, it became mandotory to
provide energy saving in buildings. One of the methods to increase energy saving is to insulate building
envelope due to climatic and environmental data. As it is the main element that heat transfer occurs by
conduction and convection, the wall insulation gain importance and it should be insulated principally.
Application of optimum insulation thickness on exterior walls is an economic method to save energy for cooling
and heating. Many studies had been conducted for optimum insulation thickness considering different fuel types
[1-3], different insulation materials [4,5], different wall types and materials [6,7]. In recent years beside
economical analysis environmental effect of fuel types based on insulation material has also been investigated
[8,9].
On the other hand there isn’t sufficient data for the effect of wind velocity or orientation on optimum insulation
thickness. In this study effect of wind speed on optimum insulation thickness concerning NW oriented
prevailing wind direction has been studied. It was aimed to calculate the convective heat transfer coefficient
[10] of outer surfaces of wall section and to integrate it with calculation of optimum insulation thickness .
Calculations were made for Elazığ province for 1m/s, 3m/s and 5m/s wind velocity for heating load and due
to North, South, East and West oriented facades. Natural gas was chosen as heating energy source while
rockwool was chosen as insulation material.
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2. MATERIAL AND METHOD
2.1. The Structure of Walls
Two different wall types have been used in the calculations; exterior insulated and sandwich wall type. Figure
1 presents the Wall types and Table 1 shows the physical properties of wall layers. In this study it is assumed
that heat transfer is occurred by exterior walls and all calculations are conducted for the unit wall area.

Figure. 1. Wall types used in the calculations (a) Exterior insulated wall (b) Sandwich wall

Table I. Physical properties of the materials of wall types
Material

Thickness (m)

Conductivity (W/mK)

Inside plaster

0.02

0.7

Exterior Insulated Wall

0.29

0.45

Sandwich Wall

0.13+0.13

0.45

0.03

1.4

Brick

Outside plaster

2.2. Calculation of Optimum Insulation Thickness and Heat Transfer Coefficients
Optimum insulation thickness has been calculated by Heating Degree-Days method rarely used in the literature
[4]. Parameters usedin the optimum insulation calculations have been determined as listed below.
•

Present Worth Factor has been calculated as 9.22.

•

Heating Degree-Day for Elazığ is determined as 2653.

•

Natural gas has been used as fuel. Fuel cost and H u and η values are 0.315$, 34.542x106 (J/m3) and
0,93 respectively [4].

•

k value for insulation material (rockwool) is 0,032 (W/mK) and cost of insulation material is 180
$/m3 [4].

Effect of wind speed and orientation have been integrated to study by calculating convective heat transfer
coefficient on the outside surface (h out ) due to a calculation method as formulated in Eq. 1 -3 respectively and
developed by Loveday&Taki [10].
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(1)
For horizontal surfaces 𝑉𝑉𝑠𝑠 =𝑉𝑉𝑤𝑤

Where Vw is wind velocity and Vs
leeward walls.

is the velocity of wind that is near to surface of windward walls and

For windward surfaces;
(2)
And for leeward surfaces;
(3)

3. RESULTS AND DISCUSSION
Table II. Results for exterior insulated wall

North

South

East

West

Wind Speed
(m/s)
1
3
5
1
3
5
1
3
5
1
3
5

1/hc out

1/hc in

R wt

Xopt (m)

0,13
0,05

0,13
0,13

0,95
0,87

0,0304
0,0330

0,04
0,16
0,09
0,07
0,16
0,09
0,07
0,13
0,05
0,04

0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13
0,13

0,85
0,97
0,90
0,88
0,97
0,90
0,88
0,95
0,87
0,85

0,0334
0,0297
0,0318
0,0324
0,0297
0,0318
0,0324
0,0304
0,0330
0,0334

Table III. Results for sandwich wall

North

Wind Speed
(m/s)
1
3

South

East

West

5
1

1/hc out

1/hc in

R wt

Xopt (m)

0,13

0,13

0,89

0,0323

0,05
0,04

0,13
0,13

0,81
0,79

0,0349
0,0353

0,16

0,13

0,91

0,0316

3

0,09

0,13

0,84

0,0337

5

0,07

0,13

0,82

0,0343

1

0,16

0,13

0,91

0,0316

3

0,09

0,13

0,84

0,0337

5

0,07

0,13

0,82

0,0343

1

0,13

0,13

0,89

0,0323

3

0,05

0,13

0,81

0,0349

5

0,04

0,13

0,79

0,0353

Table 2 and Table 3 presents the calculated optimum insulation thicknesses in relation with heat convection
coefficients for outside area. Incresing of wind velocity also increses the heat convection and decreases heat
transmission resistance of wall section. According to results optimum insulation thicknesses varied between
0,0334 m and 0,0297 m for exterior insulated wall and 0,0353 m and 0,0316 m for sandwich wall. Incerasing
on wind velocity also caused an increasing with optimum insulation thickness. Optimum insulation thicknesses
for wind prevailling directions are higher than other directions. So then North and West directed walls presents
higher insulation thicknesses than East and South directions.
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Figure. 2. Comparison of optimum insulation thicknesses for two different wall types

Figure 2 presents the comparison of optimum insulation thicknesses for two different wall types. Sandwich
insulated wall presents higher insulation thicknesses in comparison with exterior insulated wall. The highest
insulation thicknesses obtained for North and West oriented walls with an increasing ratio from 1m/s wind
velocity to 5 m/s wind velocity.

Figure. 3. Energy savings obtained by optimum insulation thickness on exterior insulated wall type
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Figure. 4. Energy savings obtained by optimum insulation thickness on sandwich wall type

Fig. 3 and Fig. 4 shows the energy savings obtained by optimum insulation thickness on external insulated and
sandwich wall types respectively. Energy savings increased with the increasing insulation thickness and wind
effect. Especially on North and West directions, amount of saved energy increased with increasing wind
veloctiy while applying optimum insulation thickness on North and West oriented walls provided better energy
savings. Differences of energy savings obtained by 1 m/s and 3m/s wind velocities are remarkable while its
amount decrases between 3 m/s and 5 m/s. These differences increased on North and West oriented walls. On
the other hand, energy savings obtained by sandwich wall are better than exterior insulated wall type in relation
with higher insulation thicknesses presented by sandwich wall type as seen on Fig. 5.

Figure. 5. Comparison of energy savings obtained by external insulated and sandwich wall types
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4. CONCLUSION
In this study, it was aimed to determine the effect of wind velocity and orientation on optimum insulation
thickness based on energy savings. Calculations were made for two wall types as external insulated and
sandwich wall types. Optimum insulation thicknesses were calculated based on Heating Degree Days Method.
Rockwool was chosen as insulation material while natural gas was chosen as fuel. According to calculations,
findings of the study can be listed as;
•

Wind velocity and wall orientation are remarkable parameters for the determinetion of optimum
insulation thicknesses.

•

Increasing wind velocity for the windward surfaces causes an increase with optimum insulation
thickness too.

•

Applying optimum insulation thickness on windward surfaces provides better energy savings.

•

Sandwich wall type could be more advantageous than exterior insulated wall type in terms of better
energy savings.
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Abstract
Turkey has different climatic regions. Application of insulation thickness at an optimum level is an important
effect on insulation cost. It also decrease the amaount of envirenmantal effect caused by fuel chemicals and
fuel cost. In this study, it is aimed to determine the appropriate insulation material over five different
insulation materials in terms of environmental effect for Elazığ. Glasswool, rockwool, eps, xps and
poliurethane are chosen as insulation materials while coal is chosen as fuel. According to calculations order
of the insulation materials has been arranged as glasswool, rockwool, expanded polystrene , extured
polystyrene and polyurethane for better results, if the optimum insulation thickness is regarded. It is adviced
to take into consideration the ranging of insulation materials determined due to optimum insulation thickness
to provide better energy savings and decreasing on total and insulation costs beside emission values and fuel
consumption.

Keywords: Environmental impact, insulation, emission.

1. INTRODUCTION
Energy saving is the most remarkable problem of the last two decades. Many alternative solution methods
have been declared by scientists for energy saving. Using optimum insulation thickness can be shown as the
most effective method in order to provide energy saving in construction area. Beside this, economical
analysis have been neglected most of the time. But in recent years, environmental effect of insulation
materials has also been taken into consideration with energy and economic analysis.
Environmental effect of insulation materials had been studied considering different cities and insulation
materials [1-3]. Dombaycı, A.,[4]calculated optimum insulation thickness for Denizli. He used expanded
polystyrene as insulation material and coal as fuel. He found that when optimum insulation is used energy
consumption decreases and the emission of CO 2 and SO 2 reduce. Özel et al. [5] worked on optimum
insulation thickness by using environmental and life cycle cost based on entransy approach. They found that
entransy loss decreases with the insulation thickness and it has no minimum point. Also, the net entransy
saving of the system increases with the insulation thickness and has no maximum point. Çomaklı and
Yüksel [6] calculated the environmental impact of thermal insulation for the coldest province of Turkey.
They found that CO 2 emissions were decreased by 50% when the optimum insulation thickness was used.
Environmental analysis generally focused on emission values of fuels. But effect of different insulation
materials on this area have not been dealed. In this study, it is aimed to determine the appropriate insulation
material over five different insulation materials in terms of environmental effect for Elazığ. Glasswool,
rockwool, eps, xps and poliurethane are chosen as insulation materials while coal is chosen as fuel. Heating
Degree-Day Method has been used for optimum insulation calculations, while present worth factor has been
calculated o 1ver 10 years.
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2. MATERIAL AND METHOD
2.1. The Structure of Walls and Heating Load for External Walls

Figure. 1. Wall type used in the calculations

Fig. 1. presents the studied wall type. Properties of wall layers are presented in Table 1 while properties of
insulation materials are presented in Table 2. In this study it is assumed that heat transfer is occurred by
exterior walls and all calculations are conducted for the unit wall area.

Table I. Physical properties of the materials of external wall
Material

Thickness (m)

Conductivity (Wm/K)

R (m2/W)

Inside plaster
Brick
Outside plaster

0.02
0.13
0.03

0.7
0.45
1.4

0.028
0.28
0.02

Rin
R out
Rwtotal

0.125
0.05
0.503

Table II. Properties of insulation materials
k (W/mK)

C ins ($/m3)

Glasswool

0,032

103

Rockwool

0,04

132

Eps

0,034

120

Xps

0,031

180

Poliurethane

0,024

260

The heat loss per unit surface of an external wall is calculated as
(1)
The annual heat loss qA, can be calculated using equation (2).
(2)
The annual energy consumption can be calculated by equation (3)

(3)
Finally, the fuel consumption per year is given in
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(4)

2.2. Calculation of Combustion Process
Increasing insulation thickness in buildings causes a decreasing with heat loss. Decreasing on fuel
consumption and air pollution is also subjected. The general chemical burning formula of coal
can be defined as

(5)
The constants A and B can be calculated by the equations given below

(6)
(7)
In (5), NOx and CO emissions are neglected. The emission rate of combustion products resulting from the
burning 1 kg of fuel can be calculated by

(8)

(9)
The total emission of CO 2 and SO 2 could be calculated if the right hand side the above expressions by MF,
which is total burned fuel within HDD. The equations of emission are given in
(10)
(11)

(12)
(13)
M is the weight of mol for fuel which can be calculated using
(14)

2.3. Calculation of Optimum Insulation Thickness
The fuel cost over a lifetime is calculated using the present worth factor (PWF), in life cycle cost. The present
power factor depends on the inflation rate, g, and interest rate, i, and calculation method for PWF is presented
in Ref. [1]. Table 4 presents the parameters used in the calculation of optimum insulation thickness.
Formulation of annual fuel cost, total cost of the insulation material and the annual total cost is presented by
equations 15-19 respectively in relation with PWF [5].
(15)
(16)
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(17)
The annual cost saving per unit surface area of the wall depending on entransy is
(18)

And Optimum insulation thickness is calculated as

(19)

Table IV. Parameters used in the calculations

Parameter

Unit

Value

Heating degree day

ºC/days

2653

Boiler efficiency

0.65

Heating value

J/kg

25.122x106

Fuel cost

$/kg

0.53

PWF
Lifetime (N)

9.22
years

10

3. RESULTS AND DISCUSSION
Applying insulation thickness on building walls decreases both of energy consumption and heat loss as shown
in Fig. 2 and Fig. 3. Increasing amount of insulation thickness supports decreasing on energy consumption
and heat loss. Beside this, it provides an economic load in terms of insulation coast. So then it is important to
use optimum insulation thickness for building walls.
Fig. 4, Fig.5 and Fig.6 shows that emission of CO 2 and SO 2 and fuel consumption also decrease by the
increasing insulation thickness. But comparison of environmental effect of insulation materials depends on
the kind of insulation thickness. If the same insulation thickness with different insulation materials is applied,
best results are provided by polyurethane while the worst results are presented by rockwool in terms of CO 2
and SO 2 emissions and fuel consumption. For instance, if an insulation thickness of 0,05 m would be used,
emission values due to insulation materials would be ordered as rockwool>expanded
polystyrene>glasswool>extured polystyrene> >polyurethane.
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Figure. 2. Variation of annual energy consumption due to insulation thickness

Figure. 3. Variation of heat loss due to insulation thickness
Table III. Optimum insulation thicknesses, emission values and fuel consumption for insulation materials
Results obtained by optimum insulation thickness
Xopt (m)

M F (kg/yearm2 )

E C (MJ/m2 )

M CO2 (kg/yearm2 ) M SO2 (kg/yearm2 )

Glasswool

0,08868

4,287

107,706

11,632

7,606

Rockwool

0,08335

5,426

136,321

14,722

9,627

Eps

0,08295

4,770

119,833

12,941

8,463

Xps

0,06241

5,578

140,141

15,135

9,897

Polyurethane

0,04504

5,899

148,197

16,005

10,466

Results obtained by a fixed insulation thickness
Xins (m)

M F (kg/yearm2 )

E C (MJ/m2 )

M CO2 (kg/yearm2 ) M SO2 (kg/yearm2 )

Glasswool

0,05000

6,796

170,731

18,438

12,057

Rockwool

0,05000

8,008

201,167

21,725

14,207

Eps

0,05000

7,113

178,682

19,297

12,619

Xps

0,05000

6,634

166,664

17,999

11,770
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Polyurethane

0,05000

5,427

136,349

14,725

9,629

Table 3 presents optimum insulation thicknesses calculated for five different insulation materials and their
integrated emission and fuel consumption values. According to results glasswool presents the lowest emission
values while polyurethane presents the highest values. On the other hand, glasswool has the highest optimum
insulation thickness with 0,088 m while polyurethane has the lowest optimum insulation thickness with
0,0450 m. Rockwool with 0,0833 m, expande polystyrene with 0,0829 m and extruded polystyrene with
0,0624 m follow glasswool respectively. This shows an inverse propotion between insulation thickness and
environmental effect when optimum insulation thickness is regarded.

Figure. 4. CO 2 emissions with increasing insulation thickness

Figure. 5. SO 2 emissions with increasing insulation thickness
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Figure. 6. Changing of fuel consumption with increasing insulation thickness

4. CONCLUSION
In this study, environmental effect of five different insulation materials has been investigated for Elazığ
province. Rockwool, glasswool, expanded polystyrene, extruded polystyrene and polyurethane was selected
as insulation materials and coal as fuel. Performance of insulation materials about environmental impact
changes to using optimum insulation thickness or not to. For the same insulation thickness selection ranging
of materials is as polyurethane, , extured polystyrene, glasswool, expanded polystyrene and rockwool
respectively, while it changes as glasswool, rockwool, expanded polystrene , extured polystyrene and
polyurethane if the optimum insulation thickness is regarded. This means for both of the situations, increasing
insulation thickness causes decreasing on emission values and fuel consumption.
As a result, it is adviced to take into consideration the ranging of insulation materials determined due to
optimum insulation thickness to provide better energy savings and decreasing on total and insulation costs
beside emission values and fuel consumption.
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Abstract
Due to increased energy demand and environmental pollution, alcohol-based alternative fuels are used in spark-ignition
engines. As a result of separation of the fermentation-generated ethanol with distillation, the fusel oil obtained as a byproduct contains some valuable alcohols. Alcohols have an important place in alternative fuels because of their high
octane numbers. Fusel, is among the alternative fuels because of its high octane number and low exhaust emissions. In this
study, the effects of using unleaded gasoline and improved fusel oil mixtures on engine performance and exhaust emissions
have been experimentally investigated.In the experiments, a four-stroke, single-cylinder, spark plug ignition engine was
used. Engine tests were carried out at constant speed and at different loads. Test fuels were obtained by mixing 5%, 10%
and 15% fusel oil into gasoline. The performance values and emission values of the motor under each load were measured.
In the experiments, it is observed that the increase of the fusel oil added to the gasoline increases the engine torque and the
fuel consumption. Emissions of nitrogen oxides (NO x), carbon monoxide (CO) and hydrocarbons (HC) are reduced due to
increased fossil fuel rates.

Keywords: Fusel oil, gasoline, fuel recovery, exhaust emission , engine performance.

1. GIRIŞ
Motorlarda enerji gereksinimi, sıvı veya gaz yakıtların yakılmasıyla elde edilen ısı enerjisinin mekanik
enerjiye dönüştürülmesiyle elde edilmektedir. Günümüzde kullanılan bu yakıtların çoğu petrol esaslı olup,
sınırlı kaynaklardan üretildiği bilinmektedir. Petrol bakımından dışa bağımlı olan bizim gibi ülkelerde,
petrole alternatif enerji kaynaklarının araştırılması ve kullanılması oldukça önemli hale gelmiştir. Bu enerji
kaynaklarının başında bitkisel kökenli olarak üretilebilen etanol, metanol ve bütanol gibi alkol içerikli
yakıtlar gelmektedir.
Gelişen teknoloji, artan dünya nüfusu, azalan petrol rezervleri ve maliyetin yükselmesiyle ülke ekonomisine
doğrudan ve büyük katkı sağlaması, ulusal kaynakların korunması ve değerlendirilmesi açısından
fermantasyonla alkol üretimi güncellik kazanmıştır.
Fermantasyonla alkol üretim proseslerinde etanol, metanol, bütanol ve biyoyakıtlar gibi alkol içerikli yakıtlar
gelmektedir. Etanol buji ateşlemeli motorlarda yakıt içeresinde belli oranlarda kullanılmaktadır. Etanol;
renksiz, saydam, hafif kokulu, higroskopik bir sıvıdır. Etilenin hidratlanması ve şekerli bitkilerin (patates,
tahıllar, şeker kamışı ve şeker pancarı gibi) fermantasyonu ile endüstriyel ölçüde üretilmektedir [1].
Fuzel yağı, fermantasyonla etil alkol üretim endüstrisinin damıtma basamağı yan ürünüdür [2]. Bu ürün, rengi
sarıdan koyu kahverengiye değişebilen, keskin kokulu bir sıvı olup fabrikalarda enerji gereksinimini
*
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karşılamak için yakılan, ispirto yapımında kullanılan veya atılmaktadır [3]. Fuzel yağının bileşimi ve miktarı,
fermentasyonla alkol üretim prosesinde kullanılan karbon kaynağının türü ve hazırlanma metodu ile fuzel
yağının fermentasyon karışımından ayırma yöntemine bağlı olarak değişmektedir. Fuzel yağı 2-5 karbonlu
düz ve dallanmış zincirli monohidrik alkolerin tek doğal kaynağıdır [2, 4]. Fuzel yağı, başlıca düşük molekül
ağırlıklı alkoller (i-amil alkol başta olmak üzere i-bütil alkol, n-propil alkol, n-bütil alkol, etil alkol ve n-amil
alkol), az miktarda su ve eser miktarda aldehitler, serbest asitler ve onların esterleri, yüksek alkoller,
terpenlerden oluşmaktadır [5].
Literatürde fuzel yağı ile ilgili ilk çalışma, Wetherill tarafından 1853 yılında gerçekleştirilmiştir [6]. Bu
yıldan sonra, fuzel yağı ile ilgili çok fazla çalışma yapılmamıştır [7]. Bunlardan bazıları; fuzel yağının zararlı
etkileri [8], alkollü içeceklerdeki fuzel yağını azaltma yöntemi [9], alkollü içeceklerdeki fuzel yağı ve
etanolün HPLC ile analizi [10], dehidrasyonu [11-13], fuzel yağından enzimatik yöntemle yağlayıcı üretimi
[14], biyodizel üretimi [15], üzerinedir. Bununla birlikte, literatürde fuzel yağının değerlendirildiği çok az
sayıda çalışma bulunmaktadır.
Çalışmada Eskişehir Şeker Fabrikasından alınan melas fuzel yağı kullanılmıştır. Bu çalışmada alternatif yakıt
olarak kullanılan fuzel yağı numunesinin fiziksel ve kimyasal bileşiminin özellikleri TÜBİTAK MAM kimya
ve enerji laboratuvarlarında yapılan testlerin sonucu Tablo 1’te görülmektedir.
Tablo 1. Fuzel yağı bileşiminin özellikleri.

Amil Alkol

Molekül
Kaynama Erime
Özgül
Kimyasal
Yoğunluk
Hacimsel Vizkozite
Ağırlığı
Noktası Noktası
Isısı
Formülü
(g/cm3)
(%)
(cp)
(g/mol)
(°C)
(°C)
(kal/g°C)
2-Metil
1-Butanol
4-Metil
2-Pentanol
i-amil alkol (3Metil 1-Butanol)
n-Hekzanol
(1-Hekzil Alkol)
n-Heptanol
(1-Heptil Alkol)
i-Butanol
n-Butanol
n-Propanol
i-Propanol
etanol
su

C5H12O

88,148

0,815

129

-70

0,22

4

0,57

C6H14O

102

0,8079

131,8

-90

0,27

-

-

C5H12O

88

0,809

132

-117,2

62,29

3,86

0,535

C6H14O

102

0,8186

157,2

-51,6

0,51

-

-

C7H16O

116

0,824

175

-34,6

0,08

-

-

C4H10O
C4H10O
C3H8O
C3H8O
C2H6O
H2O

74
74
60
60
46
18

0,805
0,81
0,804
0,789
0,789
1

108
117
97,2
82,5
78
100

-108
-79,9
-127
-85,8
-112
0

8,71
0,12
0,738
8,06
11,09
10,3

3,5
2,6
2,256
2,1
1,41
1

0,59
0,687
0,59
0,66
0,68
1

Fuzel yağı ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde motorlarda fuzel yağının iyileştirilip TS EN 228
değerlerinde kullanılmadığı gözlemlenmiştir. Günümüzde motorlarda kullanılabilecek alternatif yakıtların
petrole bağımlılığın azaltılması konusunda oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca alternatif motor yakıtının
üretimi ve kullanımı dahil geçen bütün süreçlerde çevreye verdiği zararlarda göz önünde bulundurulmalıdır.
Yapılan bu çalışma ile bitkisel kaynaklardan üretilebilen fuzel yağının kullanıldığı buji ateşlemeli bir
motorda, performans ve egzoz emisyonları deneysel olarak incelenmiş ve benzin yakıtlı çalışmadan elde
edilen sonuçlar ile kıyaslanmıştır.

2. MATERYAL VE METOT
2.1. Deney Yakıtları
Deneylerde kullanılan fuzel yağı TS1810 standardına göre %99,5 saflıkta etil alkol üretimi yapan Eskişehir
Şeker Fabrikası ve Konya Şeker Fabrikasından tedarik edilmiştir. Kurşunsuz benzin ve fuzel yağından dört
farklı oranda yakıt karışımı hazırlanmıştır. Bunlar F0 (%0 fuzel yağı + %100 kurşunsuz benzin), F5 (%5 fuzel
yağı + %95 kurşunsuz benzin), F10 (%10 fuzel yağı + %90 kurşunsuz benzin) ve F15 (%15 fuzel yağı + %85
kurşunsuz benzin)’dir. TÜBİTAK MAM kimya ve enerji laboratuvarlarında fuzel yağı ile benzin
karışımlarının yakıt analizleri yapılmış ve Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Deney yakıtlarının özellikleri.
ANALİZ
Yoğunluk (kg/m )
3

EN AZ

EN
ÇOK

F0

720

775

721,79

723,16

726,03

Berrak Parlak

43014,8
Berrak
Parlak
4,9

42449,60
Berrak
Parlak
26,6

Alt ısıl değer (kj/kg)

F5

F10

Mevcut Gum (mg/100ml)

-

5

43580
Berrak
Parlak
0,4

Oksidasyon Kararlılığı (dak)

360

-

>360

>900

>900

Kaynama Noktası Sonu (°C)

-

210

190,5

189,9

189,9

Damıtma Kalıntı Oranı %(v/v)

-

2

1

1

1

Görünüş

20 (Yaz) 48 (Yaz)
22 (Kış) 50 (Kış)
46
71
Buharlaşma % (E100)

30

26,8

26,8

52,4

50,5

50,5

Buharlaşma % (E150)

89,7

90,9

90,9

-

47

47

Buharlaşma % (E70)

Buharlaşma Yüzdeleri
%(v/v)

75

-

45 (Yaz) 60 (Yaz)
60 (Kış) 90 (Kış)
2,7

Buhar Basıncı (kPa)

-

0,47

1,58

Metanol
Etanol
İzo-propil alkol
Oksijenli Bileşikler
İzo-bütil alkol
%(v/v)
Tersiyer-bütil alkol
Eterler
D.oksijenli bileşikler
Kurşun (mg/L)

-

3
5
10
10
7
15
10
5

0,12
0
0,08
0,13
0
0,01
0,23
<2,5

<0,17
<0,17
<0,17
3,1
<0,17
<0,17
0,3
<2,5

0,1
0
0,49
6,16
0,09
0,015
0,58
<2,5

Kükürt (mg/kg)
Benzen %(v/v)
Hidrokarbon Tip.(Olefinler) %(v/v)
Hidrokarbon Tip. (Aromatikler) %(v/v)
RON
MOM
Bakır Şerit Korozyonu

95
85

10
1
18
35
-

2,1

3,1
0,9
2,1
34,9
95,9
85,9
1a

3,1
0,85
2,1
38,3
95,9
85,9
1a

Oksijen %(m/m)

Sınıf 1

2
34,8
95,6
85,8
1a

2.2. Deney Yakıtı İyileştirilmesi
Fabrika atığı olarak fuzel yağı içerisinde barındırdığı sakızlaşma (gum) ve su ile birlikte motorlarda yakıt
olarak kullanmayı zorlaştırmaktadır. Bunun için gum miktarının azaltılması ve içindeki sudan ayrıştırılması
için bir dizi işlem basamaklarından geçirilmesi gerekmektedir. Böylece fuzel yağı motor deneylerinde
kullanılabilir bir duruma gelecektir. Sıvı karışımların birbirlerinden ayrılması için uygulanan temel yöntem
damıtma yöntemidir. Bu yöntemin temeli ise, sıvıların kaynama noktaları arasındaki farklardan yararlanılarak
birbirlerinden ayırmaktır [16]. Fuzel yağı içindeki yüksel alkoller eşkaynar (azeotrop) oluşturmaktadır, bunun
için basit bir destilasyon işlemi gerçekleştirilmiştir [17-20]. Şekil 1’de fuzel yağının destilasyon sıcaklıkları
verilmiştir.
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Şekil 1. Destilasyon analiz sonuçları.

Çalışmada melas fuzeli kullanılmıştır. Bu madde yeşilimsi, sarımsı, kahve renkli ve yağımsı bir sıvı olup
yoğunluğu 15 °C’de 818,6 kg/m3’tür. Su içeriği 240 mg/kg ve destilasyon analizinde parlama noktası 39,5 °C
olduğu tespit edilmiştir.
Fuzel yağını petrol ürünleri analiz testleri sonucunda 139,9 °C son kaynama noktasında distilasyon verimi
%96,5 olduğu tespit edilmiştir ve TS EN 228 sınır değerlerinde mevcut gum miktarı 26,6 mg/100ml’dir. Bu
miktar sadece gum kırıcı kullanarak 13,4 mg/100ml ye düşürülmüştür. Fuzel yağındaki gum miktarını yakıt
tanklarında bekletilmesi sonucu arttığı deneyler sonucunda gözlemlenmiştir. Deneyler sonucunda
fermantasyon ile oluşan fuzel yağı bekletilmeden gum kırıcı ile nem tutucu birlikte kullanarak mevcut gum
miktarı 0,8 mg/100ml değerlerine kadar düşürülmüştür. Fuzel yağından suyun alınması içindeki alkollerin
daha düşük sıcaklıklarda destilasyonu sağlamakta, bunun yanında alkol miktarlarında bahse değer bir
değişime sebep olmamaktadır. Bu çalışmada yapılan destilasyon literatürdeki [21] benzerlik göstermiştir.
Bunun için fuzel yağının içine 5 lt/2 kg oranında moleküler sieve Z4-01(2,5-5 mm) nem tutucu ilave edilmiş
ve iyice karıştırılarak içinde oluşan gazı boşaltılmıştır. Bu işlem bir gün ara ile en az 2 kez tekrarlanmış ve
daha sonra 2 gün bekletilmiştir. Dinlenen Fuzel yağı pamuk ve adi kâğıttan süzülmüş ve tekrar içerisine 1 kg
moleküler sieve Z4-01(2,5-5 mm) nem tutucu konularak 1 gece dinlenmeye bırakılmıştır. Tekrar süzme
işlemi yapıldıktan sonra yapılan analizlerin sonucunda fuzel yağının içerisindeki suyun büyük oranda
(yaklaşık olarak %96,9) ayrıştığı tespit edilmiştir. Şekil 2’de yapılan yakıt iyileştirme çalışmalarının
sonucunda elde edilen fuzel yağındaki gum miktarı değişimi görülmektedir.

Şekil 2. Fuzel’deki Gum Miktarı.

2.3. Deney Prosedürü
Deneylerde dört zamanlı, tek silindirli, karbüratörlü ve buji ile ateşlemeli jeneratör Honda HK 5500 MS
kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan jeneratöre ait motorunun teknik özellikleri ve jeneratörün teknik
özellikleri Tablo 3’de verilmiştir.
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Tablo 3. Deney motorunun teknik özellikleri.
Motor Özellikleri
Honda GX390
4-zamanlı, üstten eksantrikli, tek
Motor tipi
silindirli
8.0:1
Sıkıştırma Oranı
Cebri hava soğutmalı
Soğutma Sistemi
Silindir Hacmi (cm3)
389 (86,0 x 64,0)
(Çap x Kurs) (mm)
Model

Net Güç
(SAE 1349'a göre)

11,8/11,7 BG
(8,7 kW) @ 3600 d/dk

2,70 kg/m
Net Tork
(26,5 N/m) @ 2500 d/dk
(SAE 1349'a göre)
Jeneratör Özellikleri
Honda HK 550 M/MS
Model
5,5kW
Max. Çıkış Gücü
230 V
Volt
Monofaze
Faz
50
Frekans
13,0@3600
Güç Faktörü
Var
AC Devre Kesici

Tüketilen yakıtın miktarını ölçmek için jeneratörün yakıt deposu sökülerek 0,01g hassasiyetinde 2 kg’a kadar
ölçüm yapabilen elektronik terazi anlık yakıt tüketimini görebilmek için kullanılmıştır. Motor devri, motor
yağ sıcaklık ve egzoz gaz sıcaklık sensörleri jeneratöre takılmıştır. Fuzel yağının alt ısıl değeri benzine göre
düşük olduğundan HFK’nı 1’e ayarlamak için karbüratör üzerinde bulunan ana meme genişletilmiştir. Konik
uçlu yakıt ayar vidası yardımıyla meme kesiti değiştirilerek tüm deneylerde λ=1 olacak şekilde ayarlanmıştır.
Sabit devirli jeneratörün dinamometre amaçlı olarak farklı yüklerle yükleyebilmek için 8 adet 1000W halojen
projektör lambaları kullanılmıştır. Deney esnasında yüklemeler yapılırken devreden geçen akımı ölçmek için
kablo üstü dijital ve analog ampermetre ve gerilimi ölçmek için dijital ve analog voltmetre kullanılmıştır.
Deney düzeneği Şekil 3’de görülmektedir.

Şekil 3. Deney düzeneğinin genel görünüşü.
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Deneylerde kullanılan Bilsa MOD 2210 WINXP-K marka egzoz gaz analizörü CO, HC, CO2, O2, NOx
emisyonları ve lambda Tablo 4’te görülen hassasiyetlerde ölçebilmektedir.
Tablo 4. Egzoz gaz analizörü ölçüm aralıkları.
Parametreler

Ölçme Sınırı

Hassasiyet

CO
CO2

0,001%
0,001%

O2

0 - 10,0 % vol.
0 - 20.0 % vol.
0 - 10,000
PPM vol.
0 - 10 % vol.

NOx

0 - 5000

1 PPM

Lambda

0,5 - 2,00

0,001

Devir

0 - 9990 d/dak.

10 d/dak.

HC

1 PPM
0,01%

Deney motoru, veri alma işlemine geçmeden önce deney yakıtıyla, motor çalışma sıcaklığına gelinceye kadar
çalıştırılmıştır. Deneyler, sabit yüklerle 1000W, 2000W, 3000W, 4000W, 5000W, 6000W, 7000W ve
8000W’lık çeşitli lambalar ile yüklenerek kararlı çalışma konumlarında yapılmıştır. Deneylerde kullanılan
her bir yakıt (F0, F5, F10 ve F15) için motor bu yükler ile yüklenmiş ve motorun bu yakıtlar ile gösterttiği
performansı ile emisyonu kayıt altına alınmıştır. Deneylerde, efektif verim, motor momenti, yakıt tüketimi ve
egzoz emisyonları (CO, HC, CO2, NO x) ölçülmüştür.

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Efektif Verim

Şekil 4. Efektif verim grafiği.

Şekil 4’de deneylerin gerçekleştiği motorda F0, F5, F10 ve F15 yakıtlarının kullanılmasıyla elde edilen
efektif verim sabit devirde ve sabit HFK’da efektif verim değerleri gözükmektedir. Fuzel yağının bünyesinde
oksijen bulunması ve benzine göre oktan sayısının yüksek olması nedeniyle yanma verimi artmaktadır. F15
yakıtı benzine göre efektif verimde %1,82’lük bir artış olmuştur.
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3.2. Motor Momenti

Şekil 5. Motor moment grafiği.

Kurşunsuz benzine (F0) katılan F5, F10 ve F15 oranlarında fuzel yağının, sabit motor devrinde artırılan yüke
göre motor momenti değişimleri Şekil 5’de görülmektedir. Kurşunsuz benzine fuzel yağı ilave edilmesiyle
elde edilen yakıtların alt ısıl değerlerinin daha düşük olmasına rağmen motor momentinde az da olsa bir
miktar artış gerçekleşmiştir. Motor momentinin artan fuzel yağı oranı ile artmasının sebebi yağın içerisinde
oksijen bulundurması nedeniyle yanmanın daha iyi gerçekleştiği söylenebilir. Bununla birlikte aynı silindir
hacmi için kurşunsuz benzine göre fuzel karışımlı yakıtların tüketimi, yakıtın yoğunluğuna bağlı olarak
artmıştır. Bu durum motor momentinin ve efektif gücün belli oranlarda artmasına neden olmaktadır. Bununla
beraber fuzel karışımlı yakıtların kurşunsuz benzine göre buharlaşma gizli ısısının yüksek olması volümetrik
verimi arttırmaktadır. Silindir dolgusunun artışı motor momenti ve efektif gücü direkt olarak etkilemektedir.
Bu çalışmadan elde edilen motor momenti diğer araştırmacıların [22, 23] sonuçları arasında kabul edilebilir
bir uyumluluk olduğu görülmüştür.

3.3. Yakıt Tüketimi

Şekil 6. Yakıt tüketim grafiği.

Şekil 6’de sabit devirde çekilen yük miktarı ve fuzel yağı oranlarına göre yakıt tüketimi grafiği verilmiştir.
Fuzel yağının alt ısıl değeri benzine göre daha düşüktür karışım miktarları arttıkça alt ısıl değerleri
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düşmektedir. Karışımın alt ısıl değer düştükçe tüketilen yakıt miktarı da artmaktadır. Deney motorunda
HFK’sı sabit olarak tutulduğundan dolayı fuzel karışım miktarı arttıkça F0 göre yakıt tüketimi artmıştır. Yakıt
tüketimi sonuçları diğer araştırmacıların [22, 24] sonuçları arasında benzerlik gözlenmiştir.

3.4. Egzoz Emisyonları
3.4.1. Karbonmonoksit (CO)

Şekil 7. CO emisyon grafiği.

Şekil 7’te CO emisyonlarının motor yüküne bağlı olarak değişimi görülmektedir. CO emisyon
konsantrasyonu, büyük ölçüde motor çalışma durumuna ve hava/yakıt oranının durumuna bağlıdır. CO
emisyonları, silindir içerisinde yanma için yeterli sürenin bulunmaması nedeniyle eksik yanmadan ve zengin
hava/yakıt karışımlarında silindir içerisinde tam yanmayı gerçekleştirecek miktarda yeterince oksijen
bulunmaması durumlarında açığa çıkmaktadır. Fuzel yağı içerisinde alkoller bulunduğu için benzine göre
buharlaşma gizli ısısı daha büyüktür ve bu da emme zamanında motora emilen havayı soğutarak volümetrik
verimi artırmaktadır. Artan volümetrik verim daha büyük oranda tam yanma sağlayarak CO emisyonları
düşürmektedir. Ayrıca Fuzel yağının oksijen içerdiği de göz önüne alındığında bunun yanma kalitesini daha
da artırarak CO değerini azalttığı görülmektedir. CO emisyonları F0 yakıtına göre, yakıt karışımlarındaki
fuzel yağı miktarındaki artışa bağlı olarak azalma göstermiştir.
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3.4.2. Hidrokarbon (HC)

Şekil 8. HC emisyon grafiği.

Şekil 8’da farklı oranlardaki fuzel yağı-benzin karışımlarının, değişen motor yükleri altında atmosfere attığı
HC emisyonları görülmektedir. HC emisyonlarının nedeni silindir içerisinde yeterli hava ve oksijen
olmamasından dolayı tamamlanamamış yanmadır. HC emisyonu yanmadan dışarı atılan yakıtı oluşturur Şekil
8’da görüldüğü gibi tüm yakıtlar için yük miktarı ve fuzel oranına bağlı olarak HC azalmaktadır. Bu durum
fuzel yağının oksijen içeriğinin olması, yük miktarı attıkça yanma sıcaklığının artması ile alt ısıl değeri düşük
olan fuzel yağının yanma odası içinde soğutma etkisi yapmasının bir fonksiyonudur diye ifade edilebilir.
Karışımdaki fuzel yağı oranının artması ile de HC emisyonları düşmektedir.

3.4.3. Azot oksit (NOx)

Şekil 9. NOx emisyon grafiği.

NOx, silindir içi sıcaklıklarına bağlı olarak ortaya çıkan bir egzoz emisyon ürünüdür. NO x emisyonları
özellikle 1500°C’nin üzerindeki sıcaklıklarda oluşur. Ayrıca NO x oluşumunu etkileyen en öneli ikinci
parametre ise silindir içerisindeki oksijen konsantrasyonudur. NO x emisyonlarının motor hızına bağlı olarak
değişimi Şekil 9’da görülmektedir. F0 yakıtına göre fuzel karışımlı yakıtların tümünde NO x emisyonunda
azalma görülmektedir. Fuzel yağını oluşturan alkollerin buharlaşma gizli ısılarının yüksek oluşu alev
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sıcaklığını düşürmektedir ve bu da NO x emisyonlarının azalmasına neden olmaktadır. Bu yüzden farklı
çalışma koşulları ve karışımlardaki fuzel yağı oranlarına bağlı olarak NO x emisyonları değişebilir. Fuzel ile
çalışmada NOx emisyonunun düşük çıkmasının nedeni buharlaşma ısısının yüksek olmasından dolayı karışımı
soğutması ve çevrim sıcaklığını düşürmesidir diye ifade edilebilir.

4. SONUÇLAR
Yapılan bu çalışmada, buji ateşlemeli sabit devirli ve HFK’sı sabit tutulmuş Honda HK 5500 MS jeneratörde
yakıt olarak benzin ve fuzel kullanımının farklı motor yüklerindeki motor performans ve egzoz emisyonları
incelenmiştir aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir;


Fuzel yağı etanolün fermantasyonu sonucu oluşan bir yan üründür. Fuzel yağı distilasyon verimi
%96,5 olduğu tespit edilmiştir. İyileştirilmemiş Fuzel yağında 26,6 mg/100ml gum olduğu tespit
edilmiştir. Fuzel içindeki yüksek gum oranından dolayı benzinle homojen bir karışım elde
edilememiştir. Fuzel yağının iyileştirmesi ve TS EN 228 standardına uygun olabilmesi için gum
kırıcı ve nem tutucu kullanılarak mevcut gum miktarı 0,8 mg/100ml’ye kadar düşürülmüş ve TS
EN 228 standartlarına uygun bir hale getirilmiştir. Benzin ile karışımlarında içerisindeki ağır
alkollerin homojen olarak karışması temin edilerek alternatif yakıtın TS EN 228 standartlarına
uygunluğu sağlanmıştır.



Fuzel karışımlı yakıtların buharlaşma gizli ısılarının kurşunsuz benzinden daha yüksek olması
nedeniyle F5, F10 ve F15 değerlerinde motor momenti bir miktar artış göstermiştir.



Fuzel karışımlı yakıtların kurşunsuz benzine göre daha düşük alt ısıl değere sahip olmalarından
dolayı karışımlardaki fuzel yağı miktarına bağlı olarak, yakıt tüketiminin artmasına neden olmuştur.



Stokiyometrik H/Y oranı benzine göre daha düşük olduğu için benzine eşdeğer ısı miktarını ve
stokiyometrik karışımı sağlayabilmek için silindire daha fazla yakıt gönderilmiştir. Bu da fuzelin
silindir içerisindeki soğutucu etkisini arttırmış ve silindir içerisindeki fuzel oranının artması ile de
NOx oranlarında düşüş gözlenmiştir.



Fuzel yağının oksijen içeriğinin yüksek olması CO ve HC emisyonlarının azalmasını sağlamıştır.



Fuzel yağının içerisindeki gum ve su miktarının düşürülmesi motorda efektif verim ve moment
artışlarını gerçekleştirilmiş, iyileştirilmiş fuzel yağının benzine yüksek oranlarda
karıştırılabileceğini göstermiştir.
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Abstract
Heat treatment has a very important process in modern industry. The process of heat treatment involves
the use of heating or cooling. Hardening involves heating of steel, keeping it at an appropriate
temperature until all pearlite is transformed into austenite, and then quenching it rapidly in water or oil.
QP process provides formation of very fine martensite with retained austenite between martensite plates.
The ultimate tensile strength and elongation of steels produced by QP process can reach up to 1500 MPa
and 15 respectively. The wear tests of specimens were performed on ball on disc tribometer using AISI
52100 bearing steel ball hardened to 62 Rc hardness, load of 10 N and sliding speed of 0,2 m/s. and
sliding distance of 1000m. The experimental results show that temperature and time in QP process are
important parameters on the wear behavior of AISI 4140 steel.

Keywords: Martensite, Heat Treatment, Quenching, Hardness , Wear

1. GİRİŞ
Yüksek mukavemetli çelik malzemelerle yapılan üretimlerde karşılaşılan zorluklardan biriside bu
malzemelerin şekillendirilebilirliğidir. Genelde mühendislik malzemelerinde yüksek dayanım ve süneklik
kombinasyonu en çok aranan özelliklerdir [1]. Fakat, günümüzde teorik ve ampirik yaklaşımların büyük bir
bölümü bize dayanım ve sünekliğin birbirleriyle ters olacak şekilde bağımlı olduğunu göstermektedir.
Özellikle 1300 MPa ve üzerinde yüksek dayanıma sahip çelik malzemelerde sünekliğin sınırlı ve dolayısıyla
şekillendirilebilirliğin zayıf olması genel bir problemdir [2-5]
Bu çelik türlerinden TRIP (Transformation-Induced Plasticity Steel) çeliği yapısında bulundurduğu ferrit,
beynit, kalıntı östenit ve martenzit fazlarının her birinin özelliklerini taşımaktadır. TRIP çeliklerine uygulanan
ısıl işlemi takip eden süreçteki deformasyon malzemenin mekanik özelliklerini iyileştirmektedir. TRIP
çeliklerinde bulunan ferrit yapıya süneklik kazandırırken, beynit ve martenzit ise mukavemet kazandırır. Bu
sayede TRIP çelikleri % 30’lara varan çekme mukavemetine ve 1100 MPa çekme dayanımına sahip olur [67]. Diğer bir özel çelik türü olan Q-P(Quenching and Partitioning) uygulanmış çelik ise, malzemenin Ms-Mf
sıcaklıkları arasında su verildikten sonra su verme sıcaklığı ile aynı ve ya daha yüksek sıcaklıkta bir
ayrıştırma (partitioning) işlemi uygulanarak elde edilir [8-9]. Q-P işlemi uygulanmış çelikler, geleneksel
üretim yöntemlerine göre daha yüksek mukavemet ve süneklik sağlar. Q-P çeliklerinde martenzit içerisindeki
fazla karbonun dönüşmemiş östenite difüz etmesi sonucu daha kararlı bir yapı elde edilir. Elde edilen bu yapı
1500-2000 MPa çekme dayanımına kadar çıkabilmektedir. Q-P çeliklerinin faz yapısı TRIP çeliklerinden
farklı olup, kalıntı östenit ve martenzit içerir [10-11]. Q-P çeliklerinin üretim prosesinde ilk önce yapı
tamamen östenitlenir ve daha sonra Ms-Mf arasında bekletilir. Bu süreçten sonra yapıda kontrollü martenzit
oluşturulur. Daha sonra Ms sıcaklığının üzerinde ayrıştırma işlemi yapılır. Partitioning işlemi sırasında
martenzitten kalıntı östenite karbon difüzyonu gerçekleşir. Bu sayede yapı yüksek mukavemet ve sünekliği
bir arada bulundurur [12]. Q-P prosesinde farklı malzemeler ile çalışılmış olmasına rağmen aşınma üzerine
etkileri konusunda fazla bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada Q-P prosesinin ve bazı geleneksel ısıl
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işlem parametrelerinin AISI 4140 malzemenin mikroyapı, sertlik ve aşınma davranışı üzerine etkileri
incelenmiştir.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR:
AISI 4140 malzemesine uygulanan geleneksel ve QP prosesleri, mikroyapı, sertlik testleri, deney aşamaları
ile birlikte aşağıda belirtilmiştir.

2.1. Malzeme
Bu çalışmada bileşimi Tablo 1’de verilen AISI 4140 çelik malzeme kullanılmıştır. AISI 4140 çeliği 30 mm
çapında ve 1 metre uzunluğunda çubuk şeklinde piyasadan edilmiş olup, ısıl işlem ve disk üzerinde bilye tipi
aşınma testi uygulanmak üzere 10 mm uzunluğunda diskler şeklinde hazırlanmış, ayrıca ısıl işlem sırasında
banyolarda hareket kolaylığı için tel ile bağlamak için diskin ortasından 5 mm delik delinmiştir.
Tablo 1. AISI 4140 çelik malzemenin kimyasal bileşimi
%C

% Si

% Mn

%P

%S

% Cr

% Mo

0,41

0,25

0,85

0,35

0,25

0,95

0,18

2.2. Isıl işlem uygulaması
Numuneler geleneksel suverme ve QP işlemleri uygulamak için 900°C’de östenitlenerek 30 dakikada yapının
tamamı östenit yapıya dönüşmesini sağlamak için bekletildi. Geleneksel suverilen numuneler, 30 dakika
östenitleme işleminden sonra suda soğutuldu. Diğer QP işleminin uygulandığı numuneler ise, 30 dk.
östenitlendikten sonra 220°C’de ayarlanmış tuz banyosunda 5-10-15 dakika süreler ile bekletilip su verildi.
Diğer gurup numuneler ise 30 dakika östenitlendikten sonra 220 °C sıcaklıktaki tuz banyosunda su
verildikten sonra banyo sıcaklığı 280 °C’e yükseltilerek, bu ısınma trendinde iken, 5, 10 ve 15 dk. bekletildi.
Bu sürelerin sonucunda tuz banyosundan çıkarılan numuneler su ile soğutuldu. Bu işlemdeki amaç sabit
sıcaklıktaki tuz banyosu ve yükselme trendinde olan tuz banyosunun süre ve sıcaklıklarının malzemedeki
yapısal ve mekanik anlamda özeliklerinin nasıl değiştiğinin anlaşılmasıdır. Uygulanan geleneksel ve QP ısıl
işlem prosesleri Tablo 2’de gösterilmiştir.

2.3. Metalografi
Isıl işlem sonucunda malzemenin yüzeyinde oluşan tufalı zımparalamak ve mikroyapı incelenmek için
metalografik işlemler uygulandı. Bu amaçla numuneler 220-320-400-600-800-1200 Mesh boyutunda
zımparalar kullanıldı. Zımparalama sonrasında sırası ile 6-3-1 mikronluk elmas pasta kullanılarak polisaj
yapıldı. Daha sonra hazırlanan numuneler % 2 nital çözeltisi ile dağlandı ve mikroyapılar aşağıdaki şekilde
görüntülendi.
Tablo 2. Geleneksel su verme ve QP ısıl işlemi şartları
Numune Uygulanan işlem
No
1
Satınalınmış haldeki işlemsiz numune
2
900 °C’de 30 dakika östenitlenip direk su verildi.
3
900 °C’de 30 dakika östenitlenip 220°C’de tuz banyosunda 5 dakika
bekletilip su verildi.
4
900 °C’de 30 dakika östenitlenip 220°C’de tuz banyosunda 10 dakika
bekletilip su verildi.
5
900 °C’de 30 dakika östenitlenip 220°C’de tuz banyosunda 15 dakika
bekletilip su verildi.
6
900 °C’de 30 dakika östenitlenip 220°C’den 280°C’ye çıkarılan tuz
banyosunda 10 dakika bekletilip su verildi.
7
900 °C’de 30 dakika östenitlenip 220°C’de 280°C’ye çıkarılan tuz
banyosunda 20 dakika bekletilip su verildi.
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2.4. Aşınma
Aşınma testinde ball on disk cihazında, numune disk ve aşındırıcı karşılık malzeme bilye olmak üzere deney
düzeneği kullanılmıştır. Bu metotta ucunda 52100 çeliği 62Rc sertlikte bilye olan test cihazı dairesel numune
ile temas ederek aşınma direnci ölçülmüştür. Numuneler 10 N yük altında toplamda numunenin 22 milimetre
iz çapında dairesel hareket ile 4,2 m/s kayma hızında 38 dakika süre ile 1000 metre kayma mesafesinde
aşındırılmış ve test işlemi gerçekleşmiştir. Numuneler aşınma testi yapılmadan önce ve sonrasında etanol ile
temizlenmiş ve kurutulmuş hassas terazi yardımıyla 0,1 mg hassasiyette tartılarak ağırlık kayıpları tespit
edilmiştir.

Şekil 1. Ball on disk aşınma test cihazı

Şekil 2. Aşınma testi sonrası numunenin görüntüsü

1868

2. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
AISI 4140 çeliğine uygulanan farklı ısıl işlem prosesleri sonucunda oluşan mikroyapılar sertlik
değerlerinde değişim ve aşınma kayıpları aşağıda verilmiştir.
3.1.Mikroyapılar
Satınalınmış haldeki işlemsiz AISI 4140 malzemenin mikroyapısı Şekil 1’de gösterilmiştir. Burada yapının
ferrit ve perlitten meydana geldiği görülmektedir. Malzemeye uygulanan ısıl işlem prosesleri sonucunda
martenzitik yapı elde edilmiştir. Uygulanan farklı ısıl işlemler neticesinde martenzit şekilleri ve miktarları
değişmiş olup, aşağıda mikroyapılarda bu farklılıklar görülmektedir. Q-P prosesinde dönüşemeyen kalıntı
östenit miktarı mikroyapının değişimine neden olmaktadır. Wahyu Wijanarko ve arkadaşlarının yaptığı
çalışmada östenitlenen numuneler 230 °C’de tuz banyosunda bekletilip 350°C’de partitioning işlemi
yapıldıktan sonra kalıntı östenit miktarı % 13,44 hesaplanmıştır. Ayrıştırma (Partitioning) sıcaklığı
350°C’den 450°C’ye çıktığında ise kalıntı östenit miktarı % 12,94’e düşmüş ve martenzit miktarı artmıştır.
Sertlik grafiğindeki 3, 4 ve 5 nolu numuneler incelendiğinde, 220 C'de su verilip bu sıcaklıkta bekletilen
numunelerde bekleme süresi 5 dk'dan 15 dk'a artarken, malzemenin sertliğinde düşme gözlenmiştir. Netice
olarak bu süreçte artan bekleme süresi ile sertlik azalma eğilimindedir. Öte yandan sertlik grafiğindeki 6 ve 7
nolu numuneler incelendiğinde ise, 220 C'de suverilen numunelerin banyo sıcaklığı 280 C'e set edilip 10 dk
ve 20 dk bekletildiğinde sertlikte meydana gelen değişme bu aşamada gerek sürenin ve beraberinde artan
sıcaklığın sertlikte artışa neden olduğu belirlenmiştir. Hauserova ve arkadaşları tarafından yapılan QP ısıl
işlemi çalışmasında azalan suverme sıcaklığı ile sertliğin arttığı, artan ayrıştırma sıcaklığı ile sertliğin azaldığı
belirlenmiştir. Sözkonusu süreçlerde kalıntı östenit miktarının uygulanan ısıl işle türü ve ısıl işlem
parametrelerine bağlı olduğu ifade edilmektedir [13].

Şekil 3. İşlemsiz AISI 4140 çeliği mikroyapısı

Şekil 4 900 °C’de 30 dakika östenitlenip suverilen numune

Şekil 5 900C de 30dakika östenitlenip 220 C de tuz
banyosunda 10 dakika bekletilip su verilen numune

Şekil 6 900C de 30dakika östenitlenip 220C den 280C ye
çıkarılan tuz banyosunda 20 dakika bekletilip su verildi
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3.2.Sertlik
AISI 4140 çeliğine uygulanan ısıl işlemler sonucunda sertlik değerleri ölçülmüş olup elde edilen değerler
Şekil 7’de gösterilmiştir. 2 numaralı numune olan direk su verilen numunenin sertliği 620 HV30 ile en
yüksek değeri vermiştir. Bu sertlik değerinin bu kadar yüksek olmasının sebebi yapıyı bekletmeden direk su
verme neticesinde oluşan martenzit miktarıdır. 7 nolu numune olan yükselme trendindeki tuz banyosunda 20
dakika bekletilen numunenin sertlik değeri ise 595 HV30 olarak ölçülmüştür. Bu sonuca göre yükselme
trendindeki 7 numaralı numunenin sertlik değeri su verilmiş 2 numaralı numuneye en yakın değerdedir. Bunu
ise 220 °C’de suverilerek bu sıcaklıkta 5 dakika bekletilen 3 nolu numune, daha sonra 10 dakika bekletilen
numune takip etmektedir. 220 C'de su verilen 280C'e set edilen ve 10 dakika bekletilen numune en düşük
sertliğe sahip bulunmaktadır. Aynı şekilde yukarıda bahsedildiği gibi aynı şartlarda 20 dakika bekletilen
numune geleneksel malzemeden sonra en yüksek sertliğe sahip olduğu bulunmuştur.

Şekil 7. Uygulanan ısıl işleme bağlı olarak malzemelerin sertlik değişimi (HV30)

AISI 4140 işlemsiz sertlik numune ölçüm sonucuna göre 260 HV30 sertlikte çıkmasına rağmen, ısıl işlemler
sonucu bu sertlik direk su verilen numunede 620 HV30 değerinde ölçülmüştür. Dolayısıyla geleneksel su
verme işlemi ile sertlikte artış meydana gelmiştir. Öte yandan Q-P işlemi uygulanan numunelerin sertlik
değerleri 595 HV30 değerine yükselmiştir. Q-P işlemi uygulanan numunelerin sertlik değeri geleneksel su
verilen numunelere yakın değerde olduğu anlaşılmaktadır.
AISI 4140 çeliğine yağda sertleştirme işlemi uygulayan Turhan(2001) 300°C’de temperlediği AISI 4140
çeliğinin sertlik değeri 41 HRC olarak ölçmüştür. Demirezen ve arkadaşları ise, 450°C’de temperleme
sonucunda sertlik değerini 44 HRC olarak ölçmüştür. Bu değerler geleneksel su verme ve Q-P numunelerinin
sertlik değerlerinden daha düşüktür.
Haeserova ve arkadaşlarının % 0,2 gibi düşük karbon ve % 1,5 gibi yüksek silisyum ve manganez ve ayrıca
% 0,25 oranında molibden içeriğine sahip çelik levhalar üzerinde yapmış olduğu çalışmada, herbir
numunenin sertliğinin seçilmiş olan işleme bağlı olduğunu ve azalan suverme sıcaklığı ile sertliğin arttığı,
artan ayrıştırma (partitioning) sıcaklığı ile ise düşüş gösterdiği ifade edilmektedir [13].

3.3.Ağırlık Kayıpları
Aşınma testi sonucunda malzemelerin aşınma kayıpları incelendiğinde sertlik değeri en yüksek olan numune
olan 2 numaralı numunenin en az aşındığı ölçülmüştür.
Aşağıdaki tabloda da anlaşıldığı gibi en sert numune olan 2 numaralı numunenin aşınma miktarı 0.009
gramdır. Bu değere en yakın değer olan 7 numaralı numunenin aşınma miktarı 0.011 gram olup bu numune
yükselme trendindeki tuz banyosunda su verilen numunedir.
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Şekil 8. Aşınma Testi Sonucunda Numunelerin Aşınma Miktarı

Aşınma miktarı sertliğin bir ölçütü olmak ile beraber sertlik artmasına rağmen aşınma kaybı da artmaktadır.
Şöyleki burada sertliği en yüksek olan geleneksel su verilen numunenin aşınması 0.009 gramdır. 220 C'de
sırasıyla 5, 10 ve 15 dakika bekletilen numunelerin sertlikleri artan zaman ile düşmesine rağmen aşınma
kaybı açısından ise 5 dakika bekletilen numuneye göre 10 dakika bekletilen numunenin aşınma kaybı daha
düşük çıkmakta, bekleme süresinin 15 dakikaya yükselmesi ile aşınma kaybı artış göstermiştir. Sertlik değeri
595 HV30 olan Q-P numunesinin aşınma miktarı ise 0.011gramdır. Sertlik değeri geleneksel su verilen
numuneye göre düşük olan 220 C'de suverilip, 280 C sıcaklığa ısıtma trendine sokulup 20 dakika bekletilen 7
numaralı Q-P numunesi aşınma olarak 0.002 gram daha fazla aşınmıştır. Aynı süreçte 10 dakika bekletilen
numune ise geleneksel ve QP/20 dk numuesinden sonra en düşük aşınma kaybına sahip bulunmaktadır.

4. SONUÇLAR
1-Malzemelere uygulanan gerek geleneksel gerekse farklı QP ısıl işlemleri sonucu malzemelerin sertlik,
aşınma gibi mekanik özellikleri iyileştirilmiştir.
2-AISI 4140 çeliğine uygulanan su verme işlemi sonrasında sertlik değerleri 62 HRC kadar çıkmıştır.
3-Yükselme trendindeki tuz banyosunda bekletilen numunelerin aşınma dayanımları, sabit sıcaklıkta
bekletilen numunelere göre daha yüksek çıkmıştır.
4-Sertlik değerleri kıyaslandığı zaman en yüksek değeri, direk su verme sonrası elde edilmiş olup 620 HV30
çıkmıştır. Bu değerden sonraki en yüksek değer 900 ºC de 30 dakika östenitlenip 220°C’de 280°C’ye
çıkarılan tuz banyosunda 20 dakika bekletilip su verilerek elde edilmiş olup 595 HV30 sertliğe sahiptir.
5-Aşınma derinlikleri grafikten incelendiğinde direk su verilen numunenin aşınma derinliği en az iken, bu
malzemeyi 900 ºC'de 30dakika östenitlenip 220°C’de 280°C’ye çıkarılan tuz banyosunda 20 dakika bekletilip
su verilip bekletilen numune takip etmektedir.
6-Yükselme trendindeki tuz banyoların bekletme süresinin 10 dakikadan 20 dakikaya artması ile sertlik
değerini arttırdığı görülmüştür.
7- QP işlemi uygulanmış numunelerin aşınma kayıpları geleneksel su verme yöntemine yakın değerlerde
ölçülmüştür.
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Abstract
The reliability of forensic analysis tools is a critical element when conducting a Voice over Internet
Protocols (VoIP) forensic investigation. Recently, various methods and tools that investigate the digital
forensic through volatile memory have come to the existence. Several advanced digital forensic tools have
been developed that include practical ways of assisting the investigation of VoIP forensic cases. In
practical, the collection of digital evidence pieces remained in Random Access Memory (RAM) should be
displayed in the result along with a range of options regarding the case requirements. Another possibility
is that searching for all types of protocols might be slow, and sometimes may not lead to beneficial
results. This paper carefully attends to the VoIP forensic investigation, including it into two parts. Firstly,
it determines the most proper forensic tools that can be applied in VoIP forensic investigation. Secondly,
it conducts a comparison among forensic investigations tools, such as capture tools, like Belkasoft RAM
Capture, Magnet Capture v1.0, DumpIt Capture, and FTK Image. Also, forensic analysis tools, like
Forensic Explorer, FTK v6.0, X-Way Forensics, Belkasoft, and Magnet IEF. The classification of each
tool is based on certain criteria such as interface convenience and usability, properties that are related to
VoIP forensic, processing analysis time, technical support and needed skills, and the acquisition of a
meaningful data relative to VoIP.
Keywords: Classification, Digital forensic, RAM Capture, VoIP forensic, Volatile Analysis.

1. INTRODUCTION
In 1998, the conceptual realization of Voice over Internet Protocol (VoIP) produced a new equipment unit’s
hardware and software programs. VoIP applications have allowed the communications between IP networks
and public station telephone network PSTN [2]. Nowadays, (VoIP) technology raises in usage both side
positive and negatives both directions. The growth of applications and systems applicable for cyber-criminal
activities are continuously increasing. The applicable VoIP forensic analysis methods present numerous
techniques to investigate VoIP forensic. Many VoIP forensic research attempts have used various methods for
investigation. Fortunately, digital forensic generally done to recover and extract information from the network
or memory. These applications do keep a copy of their files on the memory which can be used for
investigation purposes. Obtaining the actual pieces of evidence from VoIP data remnants residing on the
Random-Access Memory (RAM) is conducted to provide legitimate evidence to be used in the court of
law. RAM forensic techniques cover a wide area in the forensic analysis due to their useful outcomes.
Therefore, VoIP forensic through RAM requires higher attention than other techniques. The information
available in the physical memory could present a great deal about the system from the start-up until the
shutdown [3].
There are numerous forensic tools applied for digital forensic cases including live memory acquisition tools
and forensic analysis tools, yet many advanced digital forensic tools have been developed to assist the digital
*
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investigation process. Being familiar with the application scope and the limitations of forensic analysis tools
is very important for the investigator. However, the blind investigation of the digital evidence extracted from
VoIP applications can be tedious and time-consuming [34]. In this paper, a classification for popular RAM
acquisition and digital forensic tools is conducted. The ultimate aim is to help the investigators to properly
choose the right RAM acquisition and forensic analysis tools applicable to VoIP. The organization of the rest
of the paper is as follows: Section two presents the background and related work which contains several VoIP
forensic and RAM forensic applications. Section three provides a general overview of materials and methods
establishment for VoIP communication with a focus on different physical memory acquisition and applied
VoIP forensics analysis. The experimental results as well as the analysis of these obtained results are
provided in Section four. Finally, Section five presents the conclusions and recommendations for future
research directions.

2. BACKGROUND
Forensic analysis tools are developed to collect and manage the artefacts related to VoIP activities through
understanding and identifying the relevance and the nature of the acquired evidence.

2.1. Forensic Tools
Generally, the forensic analysis includes the recovery of artefacts and the views of Windows registry for any
suspicious information. There are various forensic tools that can be applied in different cases including open
source and commercial tools, Graphical User Interface (GUI) based and command line, and etc.

2.2. VoIP Forensic
The concept of digital forensic is essentially based on determining, extracting, analyzing, presenting and
reporting digital evidence in a way admissible in the court of law [18]. Digital forensic aims to analyze the
gathered information through many techniques related to VoIP and information as possible to be able to
identify the criminals calls. However, investigators can use special software and computing hardware devices
with VoIP forensic tools to extract and analyze the data of interest [6].

2.3. Digital Evidence
Digital evidence is represented by the meaningful artefacts of digital information. These artefacts can be
refined and presented as a readable report in legal cases [5]. All data movements in the digital environment
that including any type of data are considered as digital evidence [18]. Nowadays, all kind of online
transactions such as social media activities, shopping, etc., present a traceable data that can be gathered and
used for digital forensic purposes [19]. Likewise, VoIP applications can be also used for extracting digital
evidence applicable for the digital investigation. These traces become artefacts stored in the computer
memory or on a computing device’s storage [20].

2.4. RAM Forensic
Digital evidence is a part of the processed digital data remained in the memory including volatile and nonvolatile memory types. Generally, data movement through network packets produce a powerful source of
evidence [3]. RAM is extremely useful in digital forensic as it holds information related to the used
application from the start-up till shutting down the system. The commonly looked for information from the
RAM is represented by temporary files system, operating system information, routing tables, the Address
Resolution Protocol (ARP) Cache, Registry data: name, password, phone number, etc. [17].

2.5. Acquisition Tools
Memory acquisition (i.e., dumping, snapshot, capturing, and imaging of memory) is acquiring digital
evidence via two methods, namely static acquisition, and live acquisition. The acquisition, in a basic sense,
involves copying and saving the information from the memory [6]. Saving the original information for
analysis is usually achieved by RAM and other memory imaging. It is important to understand how the tools
work and the problems that may encounter as they have effects on the results and analysis capabilities [3].

2.6. Related Work
In order to throw light on several forensic tools relevant to VoIP including memory acquisition and forensic
analysis tools. The followings present a thorough revision of the most relevant methods and developed
techniques of VoIP forensic. Nick et al. [8] used Forensic Analysis Toolkit (FATK) to process system
memory images. Also, they deployed Python programming language to expand their analysis results as a
filter. Similarly, Manson et al. [9] presented various of forensic tools and comparisons between them such as
Forensic Toolkit (FTK), Autopsy, and Encase. They developed a GUI for their experiment to save time and
make the procedure easier. Irwin et al. [10], [11] presented the idea of analysis of volatile and non-volatile
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memory which has allowed extending and discovering evidence related to VoIP. Here, the vital artefacts can
be detected based on the used protocols, especially UDP and RTP. With a comparative approach in order to
measure the feasibility of forensically extracting VoIP evidence from the virtual hard disk and RAM at the
same time. Yet, the result of virtual environment forensic did not provide any type of tool related to VoIP
calls. Comparison between physical memory capturing tools conducted by Leonardo et al. [12] provides and
displays the capability the interface, capturing operation time, artefacts, and the orientation of the tool
(commercial or open source). In the same way, Dave et al. [13] extracted useful information from volatile
memory analysis and proved how live forensic is important for digital forensic investigation. However, this
work had focused on RAM acquisition more than other forensic issues.
Sriram and Raghavan [4] presented a systematic research of modern forensic analysis tools by using a
hypothesis to identify and study the different capabilities presented for analyzing sources of digital evidence.
Controls of the forensic tools led to evidence support and developed a case for building evidence
functionalities into these tools. Explaining the importance of using metadata within various sources of
artifacts to support and develop digital evidence, as well as many forensic tools the weakness utilizing the
random forensic tool for detecting and analyzing data related to VoIP. Manesh el al. [14] developed a
Network Forensic Analysis Tool Kit (NFATK) for collecting any possible information on illegal VoIP
activities, then generating the needed report for the court of law. Mohemmed et al. [15] proposed what is
called VoIP forensic analyzer as a modified solution of their former work. However, the adequacy of testing
and validation results remains questionable. Khac et al. [16] studied the effect of memory acquisition on the
memory contents. They paid attention to how it is important to process and analyze the pool allocation
memory acquisition of Windows operating system and reuse them based on their extent and a Last-in-Firstout (LIFO) schedule method. Al Mutawa et al. [23] explained a type of digital evidence related to social
media like Facebook application and the possibility of investigating it through network forensic using
memory forensic to recovery information. Robert et al. [21] provided a comparative research on volatile
memory that uses RAM acquisition based on open source tools. In addition, their study used seven shareware
open source RAM acquisition forensic tools that are compatible to work with the latest 32-bit and 64-bit
Windows XP machines. Apart from that, Kumari and Mohapatra [22] used many tools that are useful for
forensic research and discussed the challenges of the investigation process. In general, the reviewed methods
have clarified and improved a number of issues related to VoIP forensic. However, there are a lot of VoIP
applications as well as various digital forensic tools and techniques. Yet, finding the optimal forensic tool for
a specific VoIP application may be cumbersome and time-consuming for the investigator. Therefore, a proper
classification study should be presented in this field.

3. MATERIALES AND METHOD
Since a decade ago, digital forensic researchers have been investigating VoIP forensic as well as volatile
memory analysis. Besides, they have presented several methods that assist in recovering information and the
success of the forensic investigation. In the modern technology of computing world, many forensic tools exist
for assisting the investigators and simplifying the VoIP forensic process [17]. The experimental work of this
paper is conducted using the following hardware and software tools:
•

Enough capacity of the memory for saving the files generated from RAM acquisition process. For
this purpose, Maxtor HX-M500TC/GMR - 500GB external hard disk was used.

•

Used environments along with their hardware specifications of the used devices for VoIP calls
Hardware Device Desktop, (HDD). Operating System Processor Windows 10 Professional Intel i5
System Type x64-based processor RAM Size 4GB.

•

The details and specifications of the used examination and analysis Hardware Device: devices
Desktop (Operating System Windows 10 Professional, Processor Intel i5, System Type x64-based
processor), Laptop (Operating System Windows 10 Enterprise, Processor Intel i5-3230, System
Type x64-based processor), and VM (Operating System Elastix Server, Processor Intel i5-3230,
System Type x64-based processor).

•

The used software tools are VoIP server (Elastix VoIP server 2.5), RAM Acquisition Tools (FTK
Imager v3.1 [28], Magnet Capture V1.0 [29], RAM capture.exe [31], and DumpIt [30]), and
Forensic Analysis Tools (Forensic Explorer [32], FTK v6.0, X-Ways Forensics [33], Belkasoft,
Magnet EIF6.8).

3.1. The Establishment of Call over Internet Environment
Individuals and companies nowadays find it much more useful to build a call over the Internet with the open
source server PBX such as "Elastix server" software tool. The advantage of building a call over the Internet
system is to present the information register. Elastix server is one of the common VoIP services that can be
used for building a call communication through local and global networks, which deals with several protocols
within this process [24]. This server utilizes the IP header of the packet to establish the communication. The
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SIP extension should be set from the Elastix server options. This option is found under PBX Configuration. A
VoIP application softphone should be used in order to make a call over the Internet by using Elastix server.
The used VoIP application is Zoiper which is a free softphone applicable for both Android and Windows
operating systems [26]. Providing the credentials of the created account and setting up the account name of
the specific client, in this case Mu and Hu, are shown in Fig.1. At this stage, the installation and setting-up of
Zoiper is done. Starting up Zoiper application and dialing any of the provided numbers are done in the adding
extension step. To control and prove the communication, Wireshark, a network capturing software, is used for
this purpose. Wireshark is an open source application tool used for analyzing network packets information
[27]. Wireshark begins by sniffing packets’ information such as sender, destination, and the server computer
device. It displays the information of UDP as shown in Fig. 2.

Fig. 2. Setting up Zoiper account credentials.

Fig. 1. Setting up Zoiper account credentials.

3.2. Physical Memory Acquisition
The endeavors direction of this research work is discovering the tools that may assist in VoIP investigation
using the RAM. RAM is widely used in digital forensic where it may have artefacts of malicious codes,
encryption keys, full content codes of network packets, hidden processes, registry information (username and
password), open Window registry keys, remnants of VoIP calls, etc. [25]. The capture of RAM here is done
using four acquisition tools to take an image of a 4 GB RAM. Each tool has specific properties; for instance,
FTK Image is supporting file format types AD1 and RAW, Belkasoft RAM capture is able to work with all
Windows versions and system architectures (32-bits or 64-bits), Magnet RAM Capture supports both
Windows 32 and 64 systems and all Windows versions and it has a very straightforward interface, and the
command-line DumpIt tool is compatible with Windows 32-bits and 64-bits machines. In order to properly
acquire RAM information, the task starts after the call termination according to the following steps:
1)

Determining the status of the device (off or on).

2)

Identifying acquisition type and log file (RAM capture and analysis)

3)

Determining hardware and software specifications, including RAM capacity.

4)

Collecting possible information from the suspected device.

5)

Conducting these steps should be done as soon as possible as the important artefacts in the RAM
can be lost.

3.3. VoIP Forensics Analysis
Analyzing artefacts depend on the type of the data that investigators are looking for and the nature of the
case. This simplifies and focuses the process of forensic investigation [6]. Generally, forensic analysis besides
classifying forensic tools assists investigators in selecting the suitable forensic tool according to the VoIP
forensic case. There are many factors influence the investigators’ choice of the correct digital forensic tool.
The capture files need to be examined and analyzed by applying five types of forensic analysis tools. These
tools are used for recovering the artefacts relevant to VoIP based on the log files extracted from RAM
imaging. This is used for classification purpose, the used five analysis tools are commercial and GUI-based
software that assist investigators to analyze by Windows operating system. The used tools are listed as
follows:
•

Forensic Explorer: A specialized digital forensic analysis and presentation tool developed by
GetData Forensic; this tool is able to recover system files, deleted files and it supports the
acquisition of file formats (.raw, .e01, and .AFF). Forensic Explorer does not capture the RAM
contents but it can analyze the captured files with the (.raw) format.

•

The Forensic Toolkit (FTK 6.0): A forensic analysis tool developed by AccessData, that allows
discovering and searching for different pieces of evidence or data that investigators are looking for.

•

Magnet Internet Evidence Finder (IEF): A specialized forensic tool that analyzes many types of
forensic cases, such as chat logs of call application software, temp file, and user browser history. A
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list of the Magnet IEF settings that displays various options to be chosen by the examiner is shown
in Fig. 3. A large list of supported VoIP applications, such as WeChat, Viber, QQ chat, Skype,
WhatsApp, Facebook, etc is found within the analysis option of this tool. It is possible to disable or
enable any of these icons based on the orientation of the analysis.
•

Belkasoft: This tool has many options assist the investigators and it is simple to use for many types
of artefacts related to RAM and VoIP including skype application calls information. However, this
tool needs more analysis time compared to the previous tools.

•

X-Ways: This forensic tool was developed by Aktieng Gesellschaft (AG) in 2002. It presents its
analysis output in Hexadecimal editor. The tool needs time and a considerable experience of data
related to digital evidence in order to isolate VoIP information from other data.

Fig. 3. Supported applications and software by Magnet IEF

4. RESULTS AND DISCUSSION
4.1. Result of RAM Capture
Physical memory acquisition tools are the key element for VoIP forensic investigation procedure. In this
research work, four different tools were used for RAM capturing process. The capturing metrics of the results
of the used tools are provided in Table I. Various factors are considered here: capturing time, output file
format, output file size, tool license type, interface type and portability. The used tools are generally applied
in forensic investigation process as well. Moreover, the physical memory and virtual memory work together
to improve and build a complete view of the system memory [17].

4.2. VoIP Forensic Analysis Results
The forensic analysis tools’ performance depends not only on the analysis time but also on the ability to
produce artefacts relevant to VoIP applications. It is clear that most of the experimental results are close in
terms of the performance. The classification results of VoIP forensic analysis tools are provided in Tables II.
This table considers useful comparison criteria such as analysis time, interface type, and output file format.
Simplifying and speeding up the analysis process often involve determining what tools to be used and which
data to be investigated. There are some forensic investigation tools that cannot capture the RAM, but they can
analyze the (.raw) format. The tool which is dealing just with the hexadecimal editor may also be viewing
commands. In this regard, X-Ways tool gives a view of the hexadecimal editor and how it is applied to VoIP
forensic artefacts. Using tools such as Belkasoft, Forensic Toolkit, and Magnet Forensic IEF for extracting
VoIP artefacts is useful as they are able to achieve RAM acquisition as well as analysis as shown in Fig. 4.
All processor actions and processes must leave artefacts that remain in the RAM. Generally, forensic analysis
tools make use of these artefacts in order to extract valuable information on the legal case. The artefacts left
behind can be also used for analysis purposes, yet the results will not be well-categorized and presented
compared to their known applications counterpart. Therefore, extracting evidence from VoIP applications
needs a special search for the information provided in the hexadecimal editor of the tool. Here, searching
through evidence presented in the hexadecimal formats needs time and knowledge in order to link the
evidence to the used VoIP applications. This prompts the use of special words search to quickly reach the
attacker’s information. In this work, the use of special words for searching all experiments analysis results
have been conducted. Special words are Hu, Mu, 009053, and 00964750 as they belong to the caller and
receiver of the simulated VoIP application [1].
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Table I. General capturing tools comparison – 4GB.

FTK Imager

Belkasoft Live

Magnet RAM

RAM Capture

Capture

Dumplt

Output File Formats

.mem

.mem

.dmp

.raw

Interface

GUI

GUI

GUI

Command Line

Free source









Capturing time

00:01:54.38

00:02:01.81

00:02:20.44

00:02:02.46

Ability to split the captured file









Modify the output file

















Used from USB without installing on the system

Table II Analysis processing details of 4GB RAM.

Forensic
Explorer

FTK V6.0

X-Way
Forensics

Belkasoft

Magnet V6.8

Can analysis File Formats

.raw

.mem

.raw

.mem

.dmp

Interface

GUI

GUI

GUI

GUI

GUI

Free source











Analysis Processing time around

9 seconds

4 minutes

2 seconds

23 minutes

14 minutes

Present artifacts as Hexadecimal











Present artifacts related to VoIP











Categorized artifacts related to RAM











It is important to mention that Magnet IEF tool is useful for tracking the caller login information. This is
represented by the extraction of the client user name “Mu”, used for conducting a call over the simulated
VoIP server. In addition, the tool is able to extract the caller IP address, which can be used for discovering the
origin of the caller geographical area and location. Magnet forensic tool has a straightforward interface that
combines different useful options under the same tool. In addition, it provides the features of Internet
applications as evidence which can be used in general digital forensic as well as VoIP forensic investigation.
For this reason, it is more distinguished over other forensic tools applicable to VoIP forensic. In order to
throw light on VoIP artefacts remained in the RAM, the search should be conducted manually using the
special words which were used during the simulation of the server as shown in in Fig. 4.
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Fig. 4. VoIP caller IP address extraction using Magnet IEF

5. CONCLUSION
This paper has presented a classification study for digital forensic analysis tools with respect to their
performance considering VoIP forensic investigation as the main target. This was achieved by simulating a
client-server call VoIP connection. The simulated client-server connection was used for conducting a
thorough forensic investigation aiming to discover artefacts related to the calls users. Only RAM artefacts
were analyzed and considered. Even though there are various forensic tools that can be used for digital
forensic cases including live memory acquisition tools, choosing the right tool is not a straightforward task.
Classifying the operational behavior and results of VoIP forensic tools can assist in achieving faster and more
accurate digital forensic results. It is essential for the investigators to understand the basic mechanism of
different digital forensic tools as well as their applicable scope and limitations. This simply facilitates the
proper choice of the possible investigation technique. Four tools were used for (4 GB) RAM capturing,
namely Belkasoft, Magnet RAM Capture, DumpIt and FTK imager; while five analysis tools were used for
discovering VoIP relevant evidence, namely Forensic Explorer, FTK, X-Ways, Belkasoft and Magnet IEF.
The classification process considered different factors including tool features, different analysis time in terms
of the type of log file, output view of analysis capabilities, VoIP forensic relevance and evidence
categorization. In general, the obtained results vary based on the used tool and RAM size, yet the optimal
choice is generally case-dependent. This is basically due to the fact that there is no an exact best tool;
however, some tools perform better in specific cases. In addition, all used tools presented minimal
information about VoIP call from their GUI. However, the result of the analysis presented in the hexadecimal
editor could still provide vital evidence collections. This implies the need for special word search for the
artefacts available in the hexadecimal editor related to VoIP. Therefore, the investigators’ technical
proficiency should be able to work around these challenges. Moreover, many VoIP artefacts need manual
search depending on the application being investigated. So, if a VoIP application is used, it would be more
difficult in the investigation process. This suggests that the initial step should start by checking the system for
any VoIP services installed or any history of previous installations.
The future research direction will focus on improving the whole cyber forensic investigation process by
introducing the mechanism of VoIP forensic for tunneled traffic. This will be applied for special cases that
use virtual private networks or proxy servers to hide the real identity and the origin of the traffic. Apart from
that, it is difficult to fully grasp the dimensions of all VoIP protocols by a manual tracing. Therefore, another
direction for further research could be establishing a specialized interface filter for unknown VoIP
applications forensic. This can be done by developing a filter for special words that can be updated both
manually and automatically.
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Abstract
Camping bags have been increasingly designed according to various environmental conditions. In this
study, it was aimed to create a product which is comfortable for campers and suitable for use in the tent
under the hot and wet/dry climatic conditions of the summer season. For this purpose, the design criteria
were established according to users’ choices and feedbacks. A multi-layered fabric structure consisting of
a shell fabric, an inner fabric including filling material, and a mat has been designed. Polyurethane
coated polyester fabric was chosen as shell fabric whereas chicken feather was chosen as filling material,
and polyurethane foam was used as mat in the design. An appropriate bag construction for uniform
thickness and density to avoid cold spots throughout the bag was considered during manufacturing of
sleeping bag. The performance of the flat sleeping bag was tested for tensile and tear strength, water
repellency and air permeability according to standard test methods. Results showed that the design is
easy-to-manufacture, lightweight, water repellent and comfortable enough for the campers. Moreover,
since chicken feather is a kind of bio-waste, this design helps environment by encouraging use of chicken
feather in manufacturing.
Keywords: Flat sleeping bag, chicken feather, summer camping, textile manufacturing.

1. INTRODUCTION
Sleeping bags are portable product for indoor or especially outdoor activities. It consists of mainly shell
fabric, filling fiber and auxiliary materials. Bags are designed to provide thermal protection for outdoor
environmental condition. They can be classified according to their shape as mummy, rectangular and tapered.
Mummy bag are covered the human body as takes body shape. With this property they are the best choose for
the cold and harsh environmental conditions. Rectangular bag are flat shape and their main purpose is making
a border within the human body and surface. With this border bag makes trap for exchanging heat and keeps
body comfortable from uneven surface.
Sleeping bag system provides resistance against evaporation and insulation which are important parameters
for the thermal comfort of a person along duration of the exposure or changing environmental conditions such
as air temperature, mean radiant temperature, air velocity and relative humidity. These conditions change
throughout night and day. Comfort of a person is affected from these changes for instance; temperature
difference between night and day depends of a season time and thus sleeping bag system may require external
auxiliary materials. Heat exchange occurs from warm body to the colder environment by dry heat transfer i.e.
conduction, convection and radiation. Moreover, heat transfer is observed by evaporation on skin surface in
sweat form and through respiration. When a person is at rest, around one-fourth of heat is lost by respiration
and perspiration at skin surface and the remaining is lost from dry heat loss from the body surface [1].
Developing sleeping bag have many considerable variables, all parameters should support thermal insulation
parameters with choice of shell fabric, filling material, bag construction and shape. Depending on the
expected functional performance, design of each type of sleeping bag must be considered according to
seasonal conditions. Generally shell fabrics are made of a woven fabric which provides tightness and
durability thanks filament yarns. Special coatings of microporous structure are applied to shell fabric to
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increase its barrier properties against environmental conditions e.g temperature, moisture, wind as well as its
strength, abrasion, tear resistance. The major consideration during product development is amount and type of
filling material. Moreover, keeping insulation material inside of the shell fabric while securing its loft and
minimizing shift of the insulation material within the fabric, is a key point for a high quality bag [2].
The filling material is enclosed inside the bag by different construction methods in order to prevent forming
cold spots such as quilt-through, channels, layers, and baffles. Sometimes high amount of filling material
needs to be filled along head side of the bag since in general usage, top side of the bed is exposed to higher
compression than the bottom side [3].
The main purpose of this study is to investigate the use of chicken feathers, as filling material for the camp
beds, in place of the waterfowl feathers. It is intended to create a product which is comfortable for campers
and suitable for use in the tent under the hot and wet/dry climatic conditions of the summer season.

2. EXPERIMENTAL STUDY
2.1. Materials
Camping bed consists mainly of four layer shown in Figure 1. From top to bottom, the first layer is the shell
fabric over which the user sleeps, and the fourth layer is the mat which is helping to increase insulation by
lowering heat and moisture transfer from the ground. Over the mat, there is an additional layer of shell fabric
which provides comfort. Between the two shell fabric layers, there is the inner fabric which is filled with the
filling material, i.e. chicken feather.
Shell fabric
Inner fabric with filling material
Shell fabric
Mat

Fig. 1. Layers of camping bag

Shell fabric provides tear and abrasion resistance, additional insulation with high comfort properties. The
shell fabric used is polyurethane coated polyester fabric with a weight of 190g/m2. It is durable, high-strength
and waterproof. Inner fabric is 100% cotton plain fabric (32 warp/cm and 36 weft/cm) with a weight of 140
g/m2. Chicken feather is used as filling material and it is carefully treated and tested before use to make sure
it has no adverse effect on human health. Additionally, polyurethane foam was used as mat in the design

2.2. Design Development
First of all, the treated and tested chicken feathers are placed in inner cotton fabric which is previously
stitched from sides to form a bag of 190cm x 70cm as seen in Figure 2.

Fig. 2. Chicken feather and inner shell fabric

After chicken feathers are put into it, bag is closed from everywhere to prevent feather leakage.

Inner fabric filled with feathers is stitched from four sides to lock feathers inside it. To achieve uniform
insulation and avoid cold spots, good distribution of chicken feather is necessary. Therefore, the inner shell
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fabric is stitched using sewn-through stitches technique seen in Figure 3. There is no link between outer shell
fabric and inner fabric, and thus the inner fabric is removable from inside of the bed to make it washable.

Fig. 3. Sewn through stitches

Shell Fabric is cut into 190x70 as a bed shape. Hidden 50 cm zipper is enclosed at the bottom of the bed as
shown in Fig. 4.

Fig. 4. Outer Shell Fabric

The final product comprising all layers, i.e. shell fabric, inner fabric filled with chicken feather, and the mat is
seen in Figure 5.

a-

b-

Side view of final product

Packed final product

Fig. 5. Main layers of sleeping bed

2.3. Testing
In order to show that the final product has enough strength and resistance for camping conditions, fabric
samples were tested in terms of tensile and tear strength according to EN ISO 1421 and EN ISO 13937,
respectively [4]. To show that the bag offers demanded insulation, air permeability is tested according to
ASTM D737 [5]. Finally, the waterproofness of the final product was tested according to TS 257 EN 20811
[6].
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3. RESULTS
Table I shows the tensile and tear strength results. According to results it is clear to say that the fabric is
strong enough to offer long service life at outdoor camping conditions.
Table I. Tensile and tear strength results

Mean Peak Force (N)

Std. Dev.

Extension (%)

Std. Dev.

Tearing strength (Warp)

280.01

6.61

-

Tearing strength (Weft)

298.64

9.24

-

Tensile strength (Warp)

2080.91

76.56

35.16

2.58

Tensile strength (Weft)

1759.21

85.15

32.14

1.05

Air and water permeability results are presented in Table II. Air permeability results show that the selected
fabric does not permit the air to pass through and thus offers stable insulation. Water permeability results also
show that the fabric does not allow the water to pass through. Hence, the selected fabric with its construction
and physical properties is suitable for camping sleeping bag design.
Table II. Air and water permeability results

Average Std Dev.
Air permeability (m2/s)

0.1

Water permeability (KPa) 1013.5

0.0
1.3

CONCLUSIONS
In order to get rid of the daily stress, people living in crowded cities are increasingly attracted to outdoor
activities. Being rather cheap and offering a lot of personal space camping is among the most popular outdoor
activities. However, the outdoor camping equipment are highly expensive. Moreover, there is growing
opposition against harsh chemicals and plucking of feathers while animal is alive.
In this study, a multi-layered camping bag is designed by careful selection of suitable fabrics for each layer.
The inner layer consists of a fabric bag filled with specially treated chicken feather which is a promising
alternative to down feather as being of waste of biological origin. Moreover, using special stitching technique
the undesired accumulation and thus clod spot formation due to movement of chicken feathers inside the
inner fabric is overcome. Zippers are added in order to make the structure washable. Performance of campıng
bag is tested for its durability, strength, water resistance and air permeability. Results showed that the selected
fabrics for each layer as well as the overall design comprising chicken feather as filling material is a
successful product for outdoor activities.
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Abstract
The aim of the study is to investigate the effect of filtering color data on image processing of textile
fabrics. For this purpose, fabrics are located on a set-up specially designed for acquiring images of
fabrics. The set up consists of an opaque 45° inclined background block inside a dark testing cubicle. In
order to eliminate variations and noisy data, the set-up is located in a dark room compatible with AATCC
128 where any external heat and light reflections are minimized and the temperature and relative
humidity are kept constant under standardized conditions. A standard camera is used to obtain the
digitized color images of various fabrics in RGB (red, green, blue) mode, and the images are recorded in
a computer. The acquired data is then processed under a newly developed image filtering program. A
comparative study is conducted between filtered and non-filtered data using MATLAB® software. Results
showed that newly developed image filtering program is very useful in further eliminating noisy data,
especially those resulting from creased surfaces, yarn faults including thin or thick places, pattern
variation, weaving or knitting faults, experimental variations, etc.
Keywords: Color detection, image filtering, image processing, textile fabric.

1. INTRODUCTION
Color quality control and color matching are two of the major challenges in textile clothing industry since
different types of components such as sewing threads, yarn, fabric, tapes, zipper etc. are brought together in
order to make final products. Color perception is highly subjective due to its dependence on personal
experience, light conditions, background of the material etc. For this reason, there are many conflicts between
the manufacturer and the buyer. For instance; when the color of sewing thread does not match the color of the
fabric used in the garment manufacturing, regardless of their individual qualities the quality of the whole
garment cannot be considered as premium quality and thus selling price of the garment significantly drops
even below manufacturing cost. In order to overcome the conflicts and make precise color detection an easier
issue, color detection equipments have been developed. However, the observance of these equipments are
capable of making a single reading from a user selected point and thus multiple readings are needed to have a
precise data representing the overall color distribution of the product which is highly time consuming. It
appears that the best available alternative solution to this problem is gathering the image of the product and
then processing the image using computer technology.
In recent years, with the development of computing systems, studies on the adaptation of computing
instruments and software to textile manufacturing became so popular. In comparison to traditional methods,
computer based applications result in reaching very accurate and reliable results [1]. Thanks to specially
developed computing softwares a number of achievements are reached in textile manufacturing such as fiber
and yarn production, dyeing of greige fabric, troubleshooting, quality improvement etc. Among such software
applications in textiles, image processing techniques offer reliable prediction of production parameters and
right first time manufacturing [2].
In the literature, image processing applications to textiles started with pattern analysis of knitted and woven
fabrics [3, 4]. Özdemir and Başer simulated the fabric surface with the parameters obtained from image
processing and properties of yarn and fabric. In order to do this, they designed camera based image capturing

1886

system adaptable to textile structures [5]. Hsi et al. studied the length and density of piles on a fabric surface
using microscopic image acquiring techniques. They realized the change in pile length on the fabric surface
after the fabric is subjected to finishing [6]. Huang et al. determined the fabric pattern and unit weight of
plain, twill and sateen fabrics, by processing minimum and maximum points on vertical and horizontal pixel
lines of the images [7].
Fabric fault detection is another hot topic in image processing applications of textiles. Kuo and Lee compared
the faults detected by operator manually and the faults detected by usage of image processing technique. They
used back propagation artificial neural network approach during processing the images. The faults such as
oily stain, weft and warp yarn breakages, needle holes were successfully detected [8].
Huang and Yu studied on prediction and classification of seven different dyeing faults via image processing
and fuzzy based neural network. They identified the dyeing faults as tailing, listing, oily stain, moiré, dye
spot, unlevel dyeing, horizontal line, barre. According to categorized dyeing faults, they verified the model
and they indicated that the developed model based on fuzzy artificial neural network architecture was very
successful for detection of faults in a computerized system [9].
In order to process images via MATLAB®, images are divided into picture elements called as pixels. Each
pixel in an image file is transformed into matrix form. Each pixel in a matrix form has components of red,
green and blue (RGB) as shown in Figure 1 [10].

Image of blue component
RGB components of a pixel

Image of green component
Image of red component

Fig. 1. Schematic representation of RGB components of pixel in an image [10].

In this study, the images of textile fabrics were analyzed with a newly developed algorithm in MATLAB® in
order to investigate whether the actual color of the textile fabric under standardized conditions matches with
the acquired image file of the textile fabric in an operating environment. In doing so, the effect of filtering on
RGB values of colored images of textile fabrics were investigated with the newly developed filtering
algorithm.

2. EXPERIMENTAL STUDY
Three different fabrics having red, blue and green colors were chosen to be used as samples in image
processing. Images of the samples taken by a camera were transferred and stored in computer for data
processing. RGB values of the images were processed with a filtering or non-filtering algorithm in order to
verify and compare with the real color of the fabrics.

2.1. Materials and Equipments
In order to minimize the variation in reflection of light and to have a level color distribution on a fabric
surface, plain woven fabrics are used. In order to take the pictures of fabrics, Canon EOS Digital SLR -EOS
400D camera equipped with Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS Zoom Lens was used. The camera has
resolution of 3888x2592 and 10.1 Megapixel, Personal Computer Memory Card International Association
(PCMCIA) card interface, Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) image sensor.

In order to avoid interference of background reflection and thus noisy data on the images, the fabrics
to be photographed are located on an opaque 45° inclined background block inside a dark testing
cubicle called Lite-Box ® (see Fig. 2). In order to eliminate variations and noisy data, the set-up is
located in a dark room compatible with AATCC 128 where any external heat and light reflections are
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minimized and the temperature and relative humidity are kept constant under standardized conditions.
The fabrics are subjected to D65 standard daylight while capturing images. The camera is located at
right angles to the fabric sample in order to get full reflection of standard light (see Fig. 3).

Fig. 2. Fabric sample located in Lite-Box ®

Sample fabric
Lite-box

Camera

Fig. 3. Set-up for image capturing using camera

Examples of images captured via camera are presented in Figure 4.
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Fig. 4. The images of plain woven fabrics used in experiments: red (a), blue (b) and green (c)

2.2. Method
Two alternative image processing models are applied to the images of fabrics transferred to computer, namely
image processing on general averages (non-filtered), and filtered image processing.
In order to achieve image processing on general average, firstly 300x300 pixel image of fabric sample is
transferred to MATLAB ® environment. MATLAB generates a 300x300x3 matrix in order to define that
image. As the image of the fabric sample is an RGB image, the matrix is divided into three matrices. General
average formula is applied for each color (see Eq.1).

(Eq. 1)

Applying the formula presented in Eq.1, individual averages of red, green and blue pixels which form the
image of the fabric are taken. Each average is represented by a single number, and thus three individual
numbers are generated each of which represents the averages for one of the colors. Having a low number of
processing steps, image processing on general averages is a quick response technique, however, the standard
deviation in color is high especially when color differences from fabric unevenness, fabric faults and color
distribution are considered. That high deviation negatively affects the precision and accuracy of the system in
general.

On the other hand, filtered image processing comprises acquiring another matrix by individually ascending
ordering of red, green and blue pixel values of the RGB image. This new matrix can have a value between 0
and 255 on the RGB space. Making the demanded transformations, histogram distribution of the gathered
values is taken which is the distribution of the frequencies. In order to minimize the effect of extremities on
the average, they should be treated as outliers, and excluded. Trimming of such extremities is done via
filtering process. Filtering process is trimming of some of the maximum and minimum data, thanks to which
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fabric production based faults are eliminated, and those of the data better presenting the average are
considered.

3. RESULTS
In order to present the effects of image processing on general averages and filtered image processing, the blue
fabric presented in Fig. 4 (b) is taken as an example. The acquired image of the blue fabric after transfer to
MATLAB ® environment is presented in Fig. 5.

Fig. 5. The acquired image of the blue fabric after transfer to MATLAB ® environment

Histograms of the RGB values of the blue fabric are created using both image processing techniques, and
comparisons are made. The filtered and non-filtered histograms of redness values are presented in Fig. 6,
those of greenness values are presented in Fig.7, and those of blueness are presented in Fig. 8. As the fabric
sample is blue in color, it is known that the red component of the trichromatic dyestuff is lower in percentage,
meaning that the fabric is colored using dyestuff comprising mostly of blue dyestuff, followed by red and
green ones.

(a)

(b)

Fig. 6. The non-filtered (a) and filtered (b) histograms of redness values or blue fabric

When the histograms of redness values for filtered and non-filtered redness data are considered, it is apparent
that there is a slight shift on average but a considerably high change in deviation when the data is filtered.
Even though the red component in the blue color is low in percentage, the effect of filtering helped in
decreasing the deviation, and offered a more even distribution of the data as presented in Fig. 6.
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(a)

(b)

Fig. 7. The non-filtered (a) and filtered (b) histograms of greenness values or blue fabric

When the histograms of greenness values for filtered and non-filtered redness data are considered, it is
apparent that there is almost insignificant change on average but a significant change in deviation when the
data is filtered. Even though the green component in the blue color is very low in percentage, filtering
resulted in a more uniform distribution with a decreased deviation as presented in Fig. 7

(a)

(b)

Fig. 8. The non-filtered (a) and filtered (b) histograms of blueness values or blue fabric

When the histograms of blueness values for filtered and non-filtered redness data are considered, it is
apparent that there is a slight shift on average but a very high change in deviation when the data is filtered.
This is mostly expected, as the blue component has a very high share in total dyestuff composition of the
fabric. The deviation decreased when the data is filtered, and the distribution is more even as presented in Fig.
8.

CONCLUSIONS
Color detection equipments are gaining popularity in order to overcome the color-matching-based conflicts
between manufacturers and buyers, however, the demand for making multiple readings on each specimen is
highly time-consuming. It appears that the best available alternative solution to this problem is gathering the
image of the product and then processing the image using computer technology. In this study, the images of
textile fabrics were analyzed with a newly developed algorithm in MATLAB® in order to investigate
whether the actual color of the textile fabric under standardized conditions matches with the acquired image
file of the textile fabric in an operating environment. In doing so, the effect of filtering on RGB values of
colored images of textile fabrics were investigated with the newly developed filtering algorithm. It is found
that the deviation of each of the redness, greenness and blueness components decreased after filtering process.
It was shown that filtered image processing method is superior to image processing on general averages.
Results showed that newly developed image filtering program is promising in further eliminating noisy data,
especially those resulting from creased surfaces, yarn faults including thin or thick places, pattern variation,
weaving or knitting faults, experimental variations, etc.
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Abstract
The parameters used in building cooling load calculations show significant changes throughout the day.
The large amount of parameters in the calculation of the cooling load makes the cooling load calculations
complicated. In addition, if the buildings are multi storey and roomed, they will cause serious waste of time
and errors in manual calculations. Therefore, the use of computer programs in calculations will save time
and minimize mistakes. In this study, the influence of the building direction on the cooling load is
investigated according to the ASHRAE Transfer Function Method (TFM) through Fine HVAC computer
program for a sample building in Antalya province. In the case of 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 and 315
degrees deviation from the north of the building direction, the cooling loads of the building are calculated
and the optimum direction for this example building is determined.
Keywords: Cooling load, building orientation, Fine HVAC, Transfer Function Method, ASHRAE.

1. GİRİŞ
Soğutma sistem kapasitesi binanın soğutma yüküne göre belirlenmektedir. Bundan dolayı soğutma sistem
kapasitesine karar verebilmek için binanın sahip olduğu soğutma yükünün güvenilir bir şekilde hesaplanması
gereklidir. Soğutma yükünü meydana getiren pek çok bileşenin değeri, gün boyunca önemli oranda değişmeler
göstermektedir. Soğutma yükü hesaplarına doğrudan etki eden değişkenlerin sayısının çok fazla olması ve bu
parametrelerin çoğunlukla kesin olarak tanımlanamaması, soğutma yükü hesaplarını karmaşık bir hale
getirmektedir. Bu karmaşık yapının çözülmesi için binalarda ısı transferi mekanizmasının iyi bilinmesi gerekir.
Bir ortamın ısı kazançları iletim, taşınım ve ışıma yolu ile olur. Ortamın, taşınım yoluyla ısı kazançları anlık
olarak, yani hemen soğutma yüküne dönüşürken ışınım ile ısı kazancı hemen soğutma yüküne dönüşmez.
Işınım enerjisi önce ortamı çevreleyen yüzeyler ile ortamda bulunan cisimler tarafından yutu1ur. Bu yüzey ve
cisimlerin ısı depolama kapasitelerine göre, yüzey sıcaklıkları ortam sıcaklığından büyük olduğu andan itibaren
ortama ısı enerjisi yaymaya başlar ve soğutma yükünü etkiler. Soğutma yükü hesabında önemli olan yüzey ve
cisimler üzerinde depo edilen ısı enerjisinin tespit edilmesidir. Bu tespit, soğutma yükü hesabında gerçekçi
değerlere varmak açısından önemlidir [1].
Yapılarda ısı kazancı hesaplamaları, çok sayıda formül ve tablo içerdiğinden dolayı oldukça zaman alıcı ve
zahmetli bir işlemdir. Dolayısıyla, elle hesaplamalarda hatalar oluşabilmektedir. Bilgisayar programlarının
ortaya çıkması, bu zaman alıcı işlem süresini azaltmış ve hata yapma olasılığını hemen hemen ortadan
kaldırmıştır [2].
Bu çalışmada, Antalya ilinde bulunan örnek bir bina için Fine HVAC bilgisayar programı vasıtasıyla ASHRAE
Transfer Fonksiyonu Metoduna (TFM) göre bina yönünün soğutma yüküne etkisi araştırılmıştır. Bina yönünün

*

Corresponding author. Tel.: +90-276-221 2121/2740: fax: +90-276-221 2121.

E-mail address: abdullah.yildiz@usak.edu.tr (A. Yıldız).

1893

kuzeyden 0o, 45o, 90o, 135o, 180o, 225o, 270o ve 315o sapması durumunda binada oluşan soğutma yükleri
hesaplanmış ve bu örnek bina için en uygun yön tayin edilmiştir.

2. TFM METODU
Isı dengesi kavramımın en iyi uyarlaması olarak bilinen TFM (Transfer Function Method-Transfer Fonksiyonu)
Yöntemi, 1972 yılında ASHRAE tarafından sunulmuştur. Çok fazla işlem adımına sahip olan bu yöntem,
özellikle enerji analizinde kullanılan ortalama soğutma yükü hesabi için uygundur [3,4].
TFM, ısı denge yönteminden üretilmiş bir metottur. Transfer fonksiyon yöntemindeki denklem katsayıları
doğrudan bir ısı denge analizinden türetilmiştir. Bu yöntem, ısıtma ve soğutma yüklerini en hassas şekilde
hesaplayabilen ve bina yapı elemanları ve bina içindeki dekorasyon amacıyla kullanılan objelerinde zamana
bağlı olarak ısı depolama etkisini göz önüne alan ve hesaplamalara dâhil eden bir yöntemdir. Bu yöntem ile bir
bina elemanından binaya geçen ısı miktarı, o bina elemanının zamana bağlı olarak depoladığı ısı miktarı ve bir
ısı kaynağı gibi davranarak tekrar içeriye verdiği ısı miktarı saat-saat hesaplanabilmektedir. Bu hesaplamalarda
güneş-hava sıcaklığı adı verilen ve söz konusu bina hacmi için iç ortam sıcaklığı ile dış ortam şartlarını
tanımlayan bir sıcaklık değeri kullanılmaktadır. Hesaplamaları hızlandırmak için, denklem kısaltmaları ve
kabuller kullanılması bu yöntemi çok etkin yapmaktadır. TFM duvarlar ve çatılar için toplam ısı transfer
katsayısı değerlerini kullanmamaktadır [5].
Transfer Fonksiyonu Yönteminde, ısı balansı yönteminin basitleştirmesi için bazı matematiksel “hileler”
kullanılır. Böylece verimli hesaplama zamanları, ısı balans yönteminin doğruluğundan çok ödün vermeden,
daha hızlı gerçekleştirilir. Transfer Fonksiyonu işlemi hesapları ısı kaynaklarından, sıcak çevre havası, güneş
radyasyonu, aydınlatmalar, insanlar vb. gibi ısı kazançlarının iletim, taşınım, radyasyon ve ısı depolama
işlemlerinden geçerek nasıl yüke dönüştüğünü inceler. Böylece gerçek zamanlı olarak bir bina için dinamik ısı
transferlerini hesaplar. Ayrıca özel tasarım, yapı, çevre, bina kullanım şartları için de hesaplamalar yapılır ki,
hesaplamalar her değişik bina uygulamasına özelleştirilmiş olur. Bilgisayar yazılımı kullanılarak yapılması
sayesinde, transfer fonksiyonları karmaşıklığı ve doğruluk arasında iyi bir uzlaşma sağlar. Program
kullanılırken, Transfer Fonksiyonu Metodu kullanılarak, tüm yük kaynakları dinamik ısı akışını içerir şekilde
hesaplanır [6].
ASHRAE TFM’ ye göre bir mahallin harici ısı kazançları, dış duvar ve çatılar, iç duvarlar, döşemeler, pencere
ve kapılardan olan ısı kazançlarının toplamıdır.

2.1. Dış Duvarlar ve Çatılardan Olan Isı Kazancı
Dış duvarlar ve çatılar için ısı kazancı, Eş. (1) ile hesaplanır.
𝑇𝑇𝑒𝑒,𝜏𝜏−𝑛𝑛𝑛𝑛
− 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟 � 𝑐𝑐𝑛𝑛 �
(1)
𝐴𝐴
𝑛𝑛=0
𝑛𝑛=0
𝑛𝑛=0
burada, A duvar/çatının yüzey alanı (m2), 𝑄𝑄̇𝑒𝑒,𝜏𝜏 duvar/çatının iç yüzeyleri arasındaki boşluk tarafından ısı
kazancı (W), τ zaman (saat), δ zaman aralığı (1 saat), 𝑇𝑇𝑒𝑒,𝜏𝜏−𝑛𝑛𝑛𝑛 τ -n δ anında güneş-hava sıcaklığı (oC), T rc sabit
mahal sıcaklığı, b n , c n , d n duvar ve çatı için ASHRAE’nin 26. bölümünde verilen transfer fonksiyonlarıdır [7].
𝑄𝑄̇𝑒𝑒,𝜏𝜏 = 𝐴𝐴 �� 𝑏𝑏𝑛𝑛 �𝑇𝑇𝑒𝑒,𝜏𝜏−𝑛𝑛𝑛𝑛 � − � 𝑑𝑑𝑛𝑛

2.2. İç Duvarlardan Olan Isı Kazancı
İç duvarlar için ısı kazancı, duvar yüzey alanının ısı iletim katsayısı ile birlikte her saat için sıcaklık farkı
çarpımı ile elde edilir.
𝑄𝑄̇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑥𝑥 𝛢𝛢𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑥𝑥 ∆𝑇𝑇𝑖𝑖

(2)

burada, 𝑄𝑄̇𝑖𝑖𝑖𝑖 saatindeki ısı kazancı (W), i günün saatleri, K id duvar ısı iletim katsayısı
Α id iç duvar
alanı (m2), ∆𝑇𝑇𝑖𝑖 i saatinde klimatize edilmeyen mahaldeki sıcaklık ile klimatize mahal arasındaki sıcaklık
farkıdır (oC).
(W/m2K),

2.3. Döşemelerden olan ısı kazancı
Döşemelerden ısı kazancı, Eş. (3) ile hesaplanır.
𝑄𝑄̇𝑑𝑑ö = 𝐾𝐾𝑑𝑑ö 𝑥𝑥 𝛢𝛢𝑑𝑑ö 𝑥𝑥 ∆𝑇𝑇𝑘𝑘

(3)

Eş. (3)’ de 𝑄𝑄̇𝑑𝑑ö ısı kazancı (W), K dö döşeme ısı iletim katsayısı
edilen mahalle olan sıcaklık farkıdır (oC) ve sabit olarak kabul edilir.

(W/m2K),
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Α dö döşeme alanı

(m2),

∆𝑇𝑇𝑘𝑘 klimatize

2.4. Pencere ve Kapılardan Olan Isı Kazancı
Pencerelere ait ısı kazancı, kondüksiyon ile radyasyon yüklerinin toplamından oluşur.
𝑄𝑄̇𝑖𝑖 = 𝑄𝑄̇𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑄𝑄̇𝑎𝑎𝑎𝑎

(4)

Eş. (4)’ de 𝑄𝑄̇𝑖𝑖 i saatinde toplam pencere yükü, 𝑄𝑄̇𝑘𝑘𝑘𝑘 i saatinde kondüksiyon yükü, 𝑄𝑄̇𝑎𝑎𝑎𝑎 i zamanında radyasyon
yüküdür.
Kondüksiyon ısı kazancı (𝑄𝑄̇𝑘𝑘𝑘𝑘 ), Eş. (5) ile hesaplanır.
𝑄𝑄̇𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝐾𝐾𝑤𝑤 𝑥𝑥 𝐴𝐴𝑤𝑤 𝑥𝑥 ∆𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘

(5)

Eş. (5)’de, i günün saati, K w pencere ısı iletim katsayısı
Α w pencere alanı
∆𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 i saatinde
kondüksiyon için dış hava kuru termometre sıcaklığıdır (oC). ∆𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘 ASHRAE tablolarından elde edilmektedir.
(W/m2K),

(m2),

Radyasyon ısı kazancı aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır.
𝑄𝑄̇𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝐴𝐴𝑤𝑤 𝑥𝑥 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖 𝑥𝑥 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖

(6)

Eş. (6)’da, i 08:00-18:00 arasındaki saatler, Α w pencere alanı (m2), SHGF i belli bir coğrafi enlem, ay ve
hesaplama saatine ait güneş ısı kazancı (W/m2), SCi gölgeleme katsayısıdır.
ASHRAE’ ye göre, mahalli ısı kazancı aşağıdaki nedenlere bağlı yüklerin toplamıdır.

2.5. Aydınlatmalardan Olan Isı Kazancı
Aydınlatma ısı kazancı Eş. (7)’den hesaplanır.
𝑄𝑄̇𝑓𝑓𝑓𝑓 = (𝐹𝐹1𝑖𝑖 𝑥𝑥 1,25 𝑥𝑥 0,86) + (𝐹𝐹2𝑖𝑖 𝑥𝑥 0,86)

(7)

burada, 𝑄𝑄̇𝑓𝑓𝑓𝑓 i saatindeki aydınlatma yükü (W), F 1i i saatindeki flüoresan lambaların gücü (W), F 2i i saatindeki
akkor lambaların gücüdür (W).

2.6. İnsanlardan Olan Isı Kazancı
İnsanlardan gelen ısı kazancı duyulur ve gizli olarak ayrılır ve sırasıyla Eş. (8) ve (9) ile hesaplanır.
𝑘𝑘

𝑄𝑄̇𝑎𝑎𝑎𝑎 = � 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎 × 𝑁𝑁𝑗𝑗𝑗𝑗

(8)

𝑄𝑄̇𝑙𝑙𝑙𝑙 = � 𝐹𝐹𝑙𝑙𝑙𝑙 × 𝑁𝑁𝑗𝑗𝑗𝑗

(9)

𝑗𝑗=1
𝑘𝑘

𝑗𝑗=1

Eş. (8) ve (9)’da, 𝑄𝑄̇𝑎𝑎𝑎𝑎 i saatinde insanlardan gelen duyulur ısı kazancı, 𝑄𝑄̇𝑙𝑙𝑙𝑙 i saatinde insanlardan gelen gizli ısı
kazancı, j kişi aktiviteleri ve faaliyetleri, 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎 kuru termometre sıcaklığına bağlı olarak j faaliyet seviyesini
taşıyan bir kişinin duyulur ısı yükü, 𝐹𝐹𝑙𝑙𝑙𝑙 kuru termometre sıcaklığına bağlı olarak j faaliyet seviyesini taşıyan
bir kişinin gizli ısı yükü, Ν ji i zamanında aynı mahalde bulunan ve j faaliyet seviyesindeki kişi sayısıdır.

2.7. Cihazlardan Olan Isı Kazancı
Cihaz ısı kazançları duyulur ve gizli olarak ikiye ayrılır ve sırasıyla Eş. (10) ve (11) ile hesaplanır.
𝑘𝑘

𝑄𝑄̇𝑎𝑎 = �� 𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎 × 𝑁𝑁𝑗𝑗 � + Q̇ 1

(10)

𝑗𝑗=1
𝑘𝑘

𝑄𝑄̇𝑎𝑎 = �� 𝐹𝐹𝑙𝑙𝑙𝑙 × 𝑁𝑁𝑗𝑗 � + Q̇ 2

(11)

𝑗𝑗=1

Eş. (10) ve (11)’de, 𝑄𝑄̇𝑎𝑎 cihazlar duyulur ısı kazancı toplamı, 𝑄𝑄̇l cihazlar gizli ısı kazancı toplamı, j cihaz tipi,
F aj tek tip j cihazının hissedilebilir yükü, F lj tek tip j cihazının potansiyel yükü, Ν j mahalde çalışan j tipi
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cihazların sayısı, Q̇ 1 tablolarda bulunmayan cihazların toplam duyulur yükü Q̇ 2 tablolarda bulunmayan
cihazların toplam gizli yüküdür.
R

R

2.8. Enfiltrasyon Isı Kazancı
Enfiltrasyondan olan ısı kazancı, yalnızca klima cihazlarında taze hava söz konusu olmadığında Eş. (12)’e göre
hesaplanır.
𝑛𝑛

𝑄𝑄̇𝑖𝑖 = �� 𝑃𝑃𝑗𝑗 × 𝑎𝑎𝑗𝑗 × 𝑏𝑏� + ∆Tkmt

(12)

𝑗𝑗=1

Eş. (12)’ de, 𝑄𝑄̇𝑖𝑖 i saatinde açıklıklardan kaynaklanan toplam enfiltrasyon ısı kazancı, P j j pencere veya kapıların
açılan kısımlarının çevre uzunluğu, n pencere sayısı, a j j pencerenin hava sızdırma katsayısıdır ve pencere veya
kapının hava sızdırma katsayısı çerçevenin yapıldığı malzemeye bağlıdır. b oda durum katsayısıdır ve binanın
rüzgara maruz kalmasına bağlıdır, dolayısıyla dış pencere alanının iç pencereler alanına olan oranı ve
pencerelerin konumuna bağlı olarak değeri 0,24 ile 1,6 aralığında değişir. ∆𝑇𝑇𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 i saatinde dış hava kuru
termometre sıcaklığı ile mahal kuru termometre sıcaklığının farkıdır.

2.9. Havalandırmadan Isı Kazancı
Bu kazancı, taze hava ile olan ısı kazancıdır. Havalandırma ısı kazancı, duyulur ve gizli olarak ayrılır ve
sırasıyla Eş. (13) ve (14) ile hesaplanır.
𝑄𝑄̇𝑎𝑎𝑎𝑎 = 0,29 𝑥𝑥 𝑉𝑉 𝑥𝑥 𝑛𝑛 𝑥𝑥 ∆𝑇𝑇𝑖𝑖

𝑄𝑄̇𝑙𝑙𝑙𝑙

(13)

= 0,71 𝑥𝑥 𝑉𝑉 𝑥𝑥 𝑛𝑛 𝑥𝑥 𝐷𝐷𝑔𝑔

(14)

Eş. (13) ve (14)’de, 𝑄𝑄̇𝑎𝑎𝑎𝑎 i saatinde havalandırmadan gelen duyulur ısı kazancı, 𝑄𝑄̇𝑙𝑙𝑙𝑙 i saatinde havalandırmadan
gelen gizli ısı kazancı, V mahal hacmi, n saateki hava değişimi sayısı, ∆𝑇𝑇𝑖𝑖 i saatindeki dış hava kuru
termometre sıcaklığı ile mahal kuru termometre sıcaklığının farkı, D g dış hava mutlak nem miktarı ile mahal
mutlak nem miktarı farkıdır. Bu değerin tüm hesaplama saatleri için sabit olduğu varsayılır.

2.10. Soğutma yükleri
Duyulur Isı Kazancı 𝑄𝑄̇𝜃𝜃 , Eş. (15) ile hesaplanır.
𝑄𝑄̇𝜃𝜃 = 𝑄𝑄̇𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑄𝑄̇𝑠𝑠𝑠𝑠

(15)

Eş. (15)’de, Q̇ rf hem iletim hem radyasyon yükü olan elemanların duyulur soğutma yüküdür ve Eş. (16) ile
hesaplanır.
R

𝑄𝑄̇𝑟𝑟𝑟𝑟 = ��𝑣𝑣0 𝑞𝑞𝜃𝜃,𝐼𝐼 + 𝑣𝑣1 𝑞𝑞𝜃𝜃,𝐼𝐼−𝛿𝛿 + 𝑣𝑣2 𝑞𝑞𝜃𝜃,𝐼𝐼−2𝛿𝛿 + ⋯ � − (𝑤𝑤1 𝑄𝑄𝜃𝜃−𝛿𝛿 + 𝑤𝑤2 𝑄𝑄𝜃𝜃−2𝛿𝛿 + ⋯ )
𝑙𝑙=1

(16)

ν ve w mahali çevreleyen elamanların kütlesi, saatteki hava değişimi sayısı, klima tesisinin çalışma süresi ve
mobilya ile ilgili olarak seçilen alan transfer fonksiyonu katsayılarıdır. q θ radyasyondan kaynaklanan her bir θ
saatinde ve her bir elemanın ısı kazancı, δ zaman aralığıdır (1 saat).
Q̇ sc yalnızca ısı iletimine bağlı ısı kazancına sahip elemanların duyulur soğutma yüküdür ve Q̇ c ısı iletiminden
kaynaklanan ısı kazancıdır.
R

𝑄𝑄̇𝑠𝑠𝑠𝑠 = � �𝑄𝑄̇𝑐𝑐 , 𝑗𝑗 �

(17)

𝑄𝑄̇𝑙𝑙 = � �Q̇ l , n �

(18)

𝑗𝑗=1

Gizli ısı kazancı Q̇ l Eş. (18) ile hesaplanır.
𝑛𝑛=1

3. BİNA YÖNÜNÜNÜN ISI KAZANCINA ETKİSİ
Bina yönünün uygun seçilmesi binalarda enerji tasarrufu için etken yöntemlerden birisidir. Bu çalışmada,
Antalya ilinde bulunan Şekil 3.1’de mimarisi, Çizelge 3.1 ve 3.2’de sırasıyla analiz ve tasarım parametreleri
verilen 10 katlı bina için Fine HVAC bilgisayar programı vasıtasıyla ASHRAE Transfer Fonksiyonu Metoduna
(TFM) göre bina yönünün soğutma yüküne etkisi araştırılmıştır. Bina yönünün kuzeyden 0o, 45o, 90o, 135o,
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180o, 225o, 270o ve 315o sapması durumunda binada oluşan soğutma yükleri hesaplanmış ve bu örnek bina için
en uygun yön tayin edilmiştir.

Şekil. 3.1. Örnek bina mimarisi

Çizelge. 3.1. Analiz parametreleri
Referans Aylar

Temmuz

Hesap Ayları

Temmuz, Ağustos

Seçilen Bağıl Nem

% 50

Seçilen İç Hava Sıcaklık

26℃

Sıcaklık Farkı (Dış sıcaklık-İklimlendirilmeyen Mahal Sıcaklığı)

5℃

Sıcaklık Farkı (Toprak Sıcaklığı-Mahal sıcaklığı)

-5℃

İklim Verileri

Antalya

Kat Adedi

10

Tipik Kat Yüksekliği(m)

3

Birim Sistemi

kW

Direnç Katsayısı Birim Sistemi

W/m2K

Hesap Yöntemleri

ASHRAE TFM

İnsan Yükleri

Her mahal için 1 insan

1897

Cihaz Yükleri

Her mahal için bilgisayar ve küçük monitör

Aydınlatma Yükleri

Her mahal için metal halinde 50 W
Çizelge. 3.2. Tasarım parametreleri
Dış duvar

K =0.60 W/m²K, Ağırlık=228,5 kg/m2

Dış Duvar(Kiriş)

K = 0.65 W/m²K, Ağırlık=72,80 kg/m2

Pencere

K = 3.49 W/m²K, Gölgeleme Katsayısı=1

Kapı

K = 2.6 W/m²K, Gölgeleme Katsayısı=1

Döşeme

K = 2,28 W/m²K, Ağırlık=300 kg/m2

Tavan

K = 0,44 W/m²K, Ağırlık=100 kg/m2

FineHVAC ısıtma, soğutma, klima (ISK) tesisatı projelerini hesaplamaları ve çizimleri ile birlikte hazırlayan
bütünleşmiş bir yazılım aracıdır. Program birlikte uyum içinde çalışan tasarım ve hesaplama bileşenlerinden
oluşur. FineHVAC proje sürecinin tamamında akıllı ve otomatik bir yol izleyerek herhangi bir ISK projesinde
gereksinim duyulacak sonuçları üretir, tüm proje hesaplamalarını, teknik raporları, keşif listesini ve tüm proje
çizimlerini (plan görüntüleri, kolon şeması gibi) hazırlar [33].
Fine HVAC programına aktarılan örnek binanın 3D görünümü Şekil 3.2’de gösterilmiştir.

Şekil. 3.2. Örnek binanın 3D görünümü

FineHVAC bilgisayar programında bina yönünün değiştirilme işlemi kuzey işaretinin yönünün değiştirilmesi
ile sağlanmaktadır. Bina yönünün kuzeyden 0o, 45o, 90o, 135o, 180o, 225o, 270o ve 315o o sapması Şekil 3.3’de
gösterilmiştir.

4. SONUÇLAR
Soğutma yükü hesaplarında; duvarlar, döşemeler, tavanlar, pencereler, havalandırma, insan ve cihazların
oluşturduğu toplam duyulur soğutma yükü hesaplanır. Ayrıca soğutma yükünün oluşturduğu gizli ısı ile ortaya
çıkan bölümü de bulunur. Yapılacak tasarımda odaların tek tek hesapları yapılır. Oluşturulacak tasarım için
hesaplanacak maksimum soğutma yükünün hesabı için girilecek parametreler önemlidir. Bu nedenle seçilecek
ay ve gün içerindeki saat aralıkları soğutma yükü hesabını değiştirmektedir. Yapılacak hesap ile kritik bir
zaman tespitinin yapılması gerekmektedir. Oluşturulan bina tasarımım çok katlı ve çok odalı olması el ile
yapılacak hesap yöntemlerinde ciddi zaman kaybı ve hatalara da neden olmaktadır. Bu nedenler dolayısıyla
hesaplamalarımızda teknolojik fayda sağlayan bilgisayarlar ve programlar kullanılmıştır.
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(a) 45o sapması

(a) 0o sapması
b) 0o sapması

b) 45o sapması

(b) 90o sapması

(b) 135o sapması

d) 90o sapması

d) 135o sapması

(c) 180o sapması

(c) 225o sapması

e) 180o sapması

f) 225o sapması

(d) 270o sapması

(c) 315o sapması

g) 270o sapması

h) 315o sapması

Şekil. 3.3. Bina yönünün kuzeyden sapması
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Yapıların yönünün değiştikçe ısı kazancı değerlerinin değişmesindeki sebep duvarlara açıklıklara ve
döşemelere güneş etkisiyle gelen ısı kazançlarıdır. Bu ısı kazançları yönün değişmesiyle birlikte duvarın bağlı
olduğu kuzey, güney, doğu, batı, kuzeydoğu, kuzeybatı, güneydoğu, güney batı parametrelerini değiştirmekte
buna bağlı olarak katsayıları değişmektedir.
Her bir kat için TFM metodu için bina yönüne göre hesaplanan soğutma yükleri Çizelge 4.1’de verilmiştir.
Çizelge. 4.1. TFM Metoduna göre yapılan maksimum soğutma yükü analizi sonuçları
Kat No

Bina yönü
0o

45o

90o

135o

180o

225o

270o

315o

1

5090

5301

4882

5252

5121

5409

5101

5422

2

7782

7967

7538

7937

7734

8050

7778

8088

3

7782

7967

7538

7937

7734

8050

7778

8088

4

7782

7967

7538

7937

7734

8050

7778

8088

5

7782

7967

7538

7937

7734

8050

7778

8088

6

7782

7967

7538

7937

7734

8050

7778

8088

7

7782

7967

7538

7937

7734

8050

7778

8088

8

7782

7967

7538

7937

7734

8050

7778

8088

9

7782

7967

7538

7937

7734

8050

7778

8088

10

7278

7488

7073

7441

7312

7599

7289

7610

TOPLAM (W)

74624

76525

72259

76189

74305

77408

74614

77736

Mahallerin ihtiyaç duyduğu soğutma yükü değerleri 08:00 ve 18:00 saatleri arasında mahal mahal ve kat kat
hesaplanmıştır. TFM Metodu için binanın maksimum soğutma yükü değeri kuzeyden 315o sapması durumunda
77736 kW, minimum soğutma yükü değeri kuzeyden 90o sapması durumunda 72259 kW olarak hesaplanmıştır.
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Abstract
In this study AISI 316 stainless steel material was produced by the method of casting, while the
production different ratios of Ti and B have been added from Al-Ti-B master alloy, the effect of Ti and B
addition to the microstructure and mechanical properties of produced AISI 316 stainless steel materials
were investigated. As a result of the experiments, improvement of mechanical properties depending on the
amount of added Ti and B were observed.
Keywords: AISI 316 Stainless Steel, Microstructure, Mechanical Properties-Ti-B.

1. INTRODUCTION
It is well known fact that the presence of chromium strongly enhances the corrosion resistance of the steel by
building a very thin stable oxide layer on the surface, so that stainless steels are now the most largely used
materials in a wide range of corrosive elements both at room and elevated temperatures. Otherwise, austenitic
steels are easily fabricated and do not undergo a ductile-brittle transition which causes so many problems in
ferritic steels [1]. Chemical and power industry, food and beverage industry, transport and architectural
applications can be ranged briefly as main application areas of stainless steels. [2]. Besides, it has poor wear
resistance because the austenite phase cannot endure abrasive wear. On the other hand, but wear-resistant
white cast iron has high wear resistance (due to the existence of hard eutectic carbide), it has low strength and
toughness [3, 4]. Additional, it has also poor corrosive resistance because of the martensitic matrix.
It is well recognized that the incorporation of hard, second phase particles into ferrous matrices can
significantly improve mechanical properties. Among those engineering materials, iron-based composites
containing Fe 2 B have received particular attention [5-8]. They exhibit high toughness, good machinability
combined with significant improvements in hardness and wear resistance. Therefore, to ensure sufficient
corrosion and wear resistance, it is necessary to design a new type of austenite steel matrix material
reinforced by in situ eutectic boride. Such material possesses the advantages of both austenitic stainless steel
and wear-resistant white cast iron [9].
In the present study, we attempted to elucidate some properties (e.g. hardness, strength) and microstructure
features of type 316 austenitic stainless steel containing wt.% Ti and wt.% B. We also tested the wear
resistance of developed stainless steel and excellent result was achieved.

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE
The examined 316 steel cast steel with boron was melted in a induction furnace. The cast steel were melted
under the industrial conditions. Titanium was added to the melt in the transfer ladle from the induction
furnace before pouring.
*
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Table 1. Chemical compositions of steels.

Elements

C

Mn

P

316 L (%)

0.03

2

316 Ti (%)

0.08

316 TiB (%)

0.08

S

Si

Cr

Ni

Mo

Ti

B

0.045 0.03

1

16-18

10-14

2-3

-

-

2

0.045 0.03

1

16-18

10-14

2-3

0.7

-

1

0.03

0.3

18

10

-

0.005

0.005

0.07

After previous deoxidation, boron was introduced into molten metal in the form of ferro-boron. Chemical
composition of the tested cast steels is given in Table 1. The first sample was selected as industrial 316L
series eustenitic stainless stell while the second sample was chosen 316L steel with Ti content. The last
sample was the stainless steel which is produced with Al-Ti-B master alloy and has both Ti and B content.
Preliminary metallographic studies were carried out under a light microscope. Tensile tests were carried out
with using Shimadzu (50 kN max.) test device to observe mechanical behaviors of the samples. Test speed
parameter have been selected as 1 mm/min. Each test repeated three times for experimental accuracy.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Microstructure analysis
Microstructures of the steels of 316L, 316 Ti and 316 TiB were shown in Figure. Figure 1a shows the
microstructure images of 316L stainless steel while Figure b illustrates the microstructure of 316 steel with Ti
addition. The images for 316 steel with Ti and B contents were shown in Figure 1c. When we compare the
microstructures, it is shown that 316 Ti steel has the finest grain size because it has the precipitates rich in
boron and chromium which blocks dislocation movements and grain growth.

Fig. 1. 200 and 500X magnification images of microstructures of a) 316L and b) 316 Ti and c) 316 TiB steel.

3.2. Mechanical Properties
Mechanical test results showed that 316 steel with Ti content has the greatest tensile strength. This result can
be interpreted as because its microstructure. The grains are smaller and complex when compared the
microstructures of other samples. Figure 2 illustrates the tensile test results for each sample and the graph of
average values for each steel.
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Fig. 2. Tensile test results tables of a) 316 steel b) 316 Ti c) 316 TiB and d) a comparison table of the average values for
each steel.

4. CONCLUSIONS
The addition of titanium to the 316-series stainless steel decreases its grain size and enhances the
microstructure. Ti addition also increases the tensile strength from 490 MPa to 600 MPa. 316 steel with Ti
addition has the greatest mechanical properties. The inoculation of 316 austenitic steel with additions of
titanium and boron hardens the matrix with eutectic precipitates rich in boron and chromium and with
titanium nitrides.
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Abstract
Foams and other cellular materials are known with the superior mechanical and physical properties like
low density, high stiffness and impact resistance and high thermal conductivity. There are various
methods for production of metal foams were presented and discussed [1]. The casting of metals and
alloys around space holder material is very economical way to obtain metallic foams or cellular parts
[2]. In this study, vacuum-gas infiltration setup was used to produce aluminium-B 4 C composite foam.
The mentioned method involves addition of space holder materials and a dissolution technique to remove
them after solidification of the metal. As space holder materials NaCl particles were selected and mixed
with B 4 C powders to produce A360 (AlSi10Mg) aluminium-B 4 C composite foam. By changing the weight
ratio of B 4 C particles, the alteration of the properties such as compression strength, density and porosity
were investigated. Additionally, computer tomography views were obtained to see and interpret the
section views of the alloy and composite foam. Compression tests were carried out to evaluate the
mechanical behaviour of the foams under static loading.
Keywords: Aluminium-B4C foam, Vacuum casting, Space holder technique, Density-strength relation.

1. INTRODUCTION
Cellular materials and foams have desired mechanical and physical properties, and that makes them
functional in manufacturing industry. Generally, there are two types of foams product as open cell and closed
cell metal foam. Open and closed cell metal foams have different definitions, but basically if the cells connect
through open faces so the gas phase is infinite, the foam can be defined as open celled, and if the cell faces
are solid and connected to their neighbors it can be defined as closed cells [3]. The occurrence of cell
structure is directly dependent to the production method.
There are numerous manufacturing methods to produce metal foams were presented and discussed before.
The premier difference between the production methods is the physical state of the metal which is processed
[1]. The porous structure can be formed from liquid or solid metal. The production method for this study is
determined as vacuum casting or infiltration method which can be classified as the foaming from liquid state.
The pore size and porosity can be controlled by modifying the process parameters such as space holder
particles (shape, size, material etc.), process pressure and method of infiltration. The infiltration process
benefit from the melting point difference between main and space holder materials to infiltrate aluminium
into the sodium chloride space holder particles, for example in this study aluminium melting temperature is
660°C while melting temperature of Sodium Chloride is 801°C. Some literature results shows that the
addition of ceramic particles to the matrix increased the compressive strength of the foams[7].
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2. EXPERIMENTAL STUDY AND PROCEDURES
2.1. Materials
A360 (AlSi10Mg) aluminum material with the commercial name of Etial-171 used as main material and B 4 C
ceramic powders (325 mesh) used for reinforcement particles for projected metal foam composites. The
elemental contents of the Etial-171 (A360) are given in Table 1. The metallic foam samples produced by
using NaCl particles with the size range of 1.8-2.8 mm have been used.

Table 1. Spectral analysis results for Etial 171 commercial cast alloy.

Elements

Si

Fe

Cu

Mn

Mg

Zn

Spectral analysis results (%)

9.86

0.42

0.08

0.41

0.38

0.09 0.1

0.15

9-10

0,5

0,1

0,4-0,6

0,3-0,45

0,1

0.15

Commercial info for Etial 171 (%)

Ni

0,1

Ti

2.2. Infiltration Process
Infiltration process can be basically expressed as casting around space holder materials. Cellular structure can
be obtained by removing the space holder materials. This process is also known as Replication [4,5]. The
mould and production system is schematically illustrated in Figure 1.
The system mainly consists mould, gas cylinder, pressure gage, vacuum pump, vacuum gage and pipeline
valves. The evacuation of vacuum and pressure and the infiltration process inside the mould are managed
with the switching of the gages. A rotary type vacuum pump (max 2.10-3 mbar absolute pressure) was used to
perform -700 mmHg vacuum into the mould. The mould has been manufactured from 304 series steel in the
dimensions of 225 mm in length, 101 mm of external diameter and 5mm wall thickness.

Fig. 1. Schematic view of production system and detailed mould

To obtain standard main test material, pre-casting process was carried out and 90x50 aluminum cylinder
blocks have been produced. First space holder particles were placed to the bottom of the mould, then Al
cylinder block was placed top of them. The lay-out inside the mould was shown detailed in the Figure 1. The
mould was closed with four drift-bolt and the pipeline for vacuum pump was activated by the switching the
valves to apply vacuum. After adjusting the valve system, -750 mmHg vacuum applied to the mould and
following, the mould placed into the resistance furnace which is set 750 C°. Applying vacuum provides to
avoid oxidation by removing of the air from the mould. Second benefit of the vacuum is that the space holder
particles moves and penetrates to the aluminum melt. Melting duration was determined as 1 and half hour
with respect to the previous experiments. The temperature and vacuum pressure were kept constant during
melting. After melting duration, vacuum valves were closed and the mould was taken out of the furnace.
Argon gas regulator set 2 bar to supply constant 2 bar pressure to the mould. Argon gas valve adjusted as
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open and gas pressure was performed just for one minute to provide better penetration between sodium
chloride particles and liquid aluminum. In the sequel, all valves were closed and the mould was left for
cooling and solidification.

Fig. 2. Produced metal foam samples

The produced sample was taken from the mould by opening the mould via removing the drift-bolted joints.
Several conventional operations such as cutting and turning were carried out to get uniform shape before
sodium chloride dissolution process. A brief comment here, after dissolution process conventional forming
operations are extremely hard to apply due to the high porosity of the foam. With this technique, Al-B 4 C
composite foams produced with two different weight ratios of B 4 C respectively %0.5 and %1. To compare
the effects of the ceramic three alloy samples produced without ceramic addition.
With the aim of removing the space holder materials from the main material, dissolution process was
performed inside 2 liter water at the temperature of 90 C° environments for 1 hour. A magnetic stirrer hot
plate was utilized for better dissolution performance. Beside that to improve solubility after half an hour the
water was refreshed. The dissolution process of sodium chloride particles via the magnetic stirrer hot plate are
shown in Figure 3.

Fig. 3. The dissolution of NaCl particles with magnetic stirrer hot plate.

2.3. Computer Tomography Images of Foams
Al-B4C composite foam was successfully manufactured by infiltration method. To go behind of the external
surfaces of the foam, computer tomography analysis was performed on the two sample. The first sample was
A360 alloy foam, while the second was composite with the addition of %0.5 B 4 C. The 3D geometries and the
section views of alloy and composite foam samples are shown in Figure 4.a) and b) respectively.
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2.4. Compression tests
To investigate the effects of B 4 C reinforcement to the compression behavior of the foam, compression tests
were carried out following test parameters. Test specimen dimensions were 80x50 mm as stated above and
the crosshead speed was determined as 0.005 s-1 per the information given in the concerned standard.
Compression stress-strain graph was obtained, besides, the terms such as first maximum compression
strength, plateau stresses, plateau end and elastic gradient were obtained to compare the effects of
reinforcement ratio to the compression behavior of the foam. Additionally, different porosities obtained for
different B 4 C reinforcements, thus the porosity also affects the compressive behavior of the composite foam.
The specimens for compression test were prepared in accordance with the ISO 13314 standard [6]. The
compression specimen’s dimensions are 80 mm in length and 50 mm in diameter. Each test repeated three
times to provide experimental accuracy.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
Aluminum foams were scanned with the 3D computer tomography by Karfo Endüstriyel company. Figure 4.a
shows alloy foam sample’s section view and Figure 4.b shows the section view of the sample with % 1 B 4 C
addition. Results show that the samples have homogenous pore distributions.

Fig. 4. The computer tomography images of aluminum foams a) Al alloy foam, b) Al-0.5 B4C composite foam

The mechanical behaviors of the foams were tested with the Zwick/Roell Z600 universal test device. Results
are obtained and regulated per the standard of ISO 13314. Concerned standard provides the definition and
application of basic terms for mechanical test results for cellular materials such as plateau stress (σpl) and
elastic gradient (E). The alloy foam without B 4 C addition has 1.16 GPa elastic gradient and 4.19 MPa plateau
stress, while the %0.5 B 4 C reinforced one has 1.23 GPa and 16.36 MPa respectively. The aluminum foam
with % 1 B 4 C addition has the lowest values of 0.601 GPa and 11.21 MPa.

Fig. 5. The compressive test results for alloy and composite foam
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Table 2 . Resulting foam properties.
E
σpl
Porosity
[GPa] [MPa] [%]
Alloy

1.16

4.39

71.73

%0.5 B 4 C

1.23

16.36

63.47

%1 B 4 C

0.601

11.21

64.48

4. CONCLUSIONS
This study consists of the manufacturing of open cell aluminum foam with B 4 C reinforcement and analyzing
the resulting samples optically and mechanically. The computer tomography verifies the cell structures and
porosities of the resulting samples. The samples have open cell structure and have approximately %60
porosity. The mechanical behaviors of the samples were analyzed. Results show that, the metal foam with %
0.5 B 4 C reinforcement has the greatest compression strength and the alloy foam (without B 4 C) has the lowest
compression strength. The addition of %1 B 4 C decreases the strength of the foam.
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Wear Mechanisms of Wc–Co Tool in Dry Machining of Heat
Treated Steels
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Abstract

The aim of this study is to investigate wear mechanisms formed in a WC–Co P10 grade cutting tool during dry turning of
SAE 1050 steel, which had various microstructures created by heat treatments and thermomechnaically process. The wear
types and wear mechanisms of the cutting tool formed during turning of the materials with different microstructures were
investigated. The experimental results showed that the wear on the tool rake face was characterized as a crater formation
by mainly diffusion and adhesion and also abrasion mechanism. The chemical reaction possibly took place at the
tool/adhering material interface, where the newly formed compounds (Fe-Co alloy) include ceramic particles of tool were
carried away by the flowing chip. Due to the extreme differences in the morphology and stiffness of the phases that make
up the band, adhesion and abrasive effective grooves and sets were formed in the crater groove. The flank face wear
mechanism is also similar to crater wear. However, it is formed by a more dense and regular adhesion and scratching of
the adherent layer by abrasive action.

Keywords: Steel, Machining, Cutting tool, Cemented carbide, Wear mechanisms
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1) GİRİŞ
Makine imalat, otomotiv vb. üretim sektöründeki makine elemanlarının önemli bir kısmı talaşlı imalat ile
şekillendirilir. Bu süreçte kullanılan yarımamul malzemelerin bir kısmı ısıl işlem uygulanmaksızın talaşlı
işlenebilirken, bir kısmının ise talaşlı imalat öncesi uygulanan ısıl işlemlerle işlenebilirliği ile birlikte takım
ömürleri de arttırılır [1]. Talaşlı imalat öncesi ısıl işlem gerekliliğini genellikle çelikte bulunan karbon oranı
belirler. Düşük karbonlu çeliklerde normalizasyon ısıl işlemi ile arttırılan mekanik özelliklerle birlikte çeliğin
işlenebilirliği geliştirilirken, orta veya tüksek karbonlu çelikler için uygulanan tam tavlama ve küreselleştirme
işlemleri ile takım ömrü arttırılarak işlenebilirlik geliştirilir. Genel olarak bu ısıl işlemlerle çeliğin sertliğini
azaltacak bir mikroyapı sağlanarak takım aşınma oranı minimize edilmeye çalışılır [2-3]. Sade karbonlu
çeliklerde karbon miktarına bağlı olarak kaba perlitik yapı veya küresel sementitli mikroyapı takım ömrü
bakımından iyi işlenebilirlik özellikleri sağlar [4-5]. Dolayısı ile sementit fazının oranı ve morfolojisi takım
ömrünü etkileyen önemli bir faktördür. Özellikle takımın abrasiv aşınma direncini belirleyen bu mikroyapılar
aynı zamanda difüzyon, yapışma ve yorulma ile aşınma dirençlerini de belirler [6-9]. Zira, çelik malzemelerin
işlenmesinde yaygın olarak kullanılan sertmetal (WC-Co) kesiciler, abrasiv aşınma direncini arttırmak için
yoğun tungusten karbür (WC) seramik parçacıklar içerirken, parçacıkları bağlayan matris malzemesi olarak
Co içerir [10-11]. Kullanılan WC ün en önemli karakteristiği diğer sertmetallere göre süper tokluğa sahip
olmasıdır. İkinci önemli karakteristik özelliği ise, Kobalt, Nikel ve Demirle iyi ıslatabilirliğe ve birleşme
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eğilimine sahip olmasıdır. Bu elementlerle yüksek ıslatabilirliği WC ün kompozit yapı oluşturmasını mümkün
kılar [12-13]. Kobalt oranı %4-28 arasında değişir. Bu kompozit Almancada “Wie Diamant” (elmas gibi)
deyiminden gelen “Widia” ve/veya “Sertmetal” ticari adlarıyla anılır. Yüksek sıcaklıklarda dahi yüksek
mekanik özelliklere sahip olabilmesi ve sertliği sebebiyle, metallerin işlenmesindeki yüksek hız gerektiren
takımlarda ve aşınma direnci istenen durumlarda kullanılır. İnce mikroyapılı yüksek sertlikdeki kaliteler, iyi
yüzey kalitesi sağlamak amaçlı bitirme işlemlerinde kullanılır. Günümüze, 4-10 µm luk kaba denilebilecek
tane boyutlarından 0,5-0,8 µm tane boyutuna kadar inceltilmiş mikroyapı içeren ticari kaliteleri
bulunmaktadır. Diğer bir durum ise sertmetallerin hiçbir zaman sadece WC takviyeli Co bağlayıcıdan ibaret
olmayışıdır. Bu malzemeler daima TiC, TaC ve/veya NbC içerirler. Özellikle bitirme işlemelerinde
kullanılan takımların ömrünü arttırmak için kübik karbürlerin miktarı sürekli arttırılır. Bu durumda TiC
miktarı WC den çok daha fazla olabilir ve bu takımlar “Cerment” ler (Seramik-Metal) olarak adlandırılır [14].
Bu seramik katkıların oranlarındaki artışla sağlanan yüksek sıcaklık sertliği ve abrasiv aşınma dirençlerine
rağmen, Co bağlayıcılar, takımın abrasiv etki dışında diğer aşınma mekanizmalarına karşı zafiyetini
oluşturmaktadır. Özellikle çelik malzemelerin işlenmesinde kullanılan sertmetal kesicilerde oluşan difüzyon
ve yapışma etkili aşınma mekanizmaları, abrasiv aşınmadan daha etkin olabilmektedir [15-17].
Bu çalışmada, talaşlı imalat endüstrisinde yaygın olarak kullanılan farklı mikroyapılara sahip SAE1050
çeliğinin WC-Co kesici ile işlenmesi sırasında meydana gelen aşınma mekanizmaları incelenmiştir.

2) MALZEME VE METOT
Mikroyapı-Takım aşınması etkileşimini belirleyebilmek için endüstride makina imalatında yaygın olarak
kullanılan sade karbonlu çeliklerden SAE 1050 çeliği kullanılmıştır. Sıcak haddelenmiş 90 mm çapındaki
silindirik malzemeye tam tavlama ısıl işlemleri uygulanarak mikroyapısı ve mekanik özellikleri
değiştirilmiştir. Uygulanan ısıl işlem parametreleri Tablo 1’de, oluşan mikroyapılar Şekil 1’de ve
metalografik incelemeler sonucu elde edilen kantitatif veriler ve meknik özellikler Tablo 2’de verilmiştir.
Isıl işlem
Haddelendiği gibi
Tavlanmış

Num.
Kodu
H
T

Tablo 1. Uygulanan ısıl işlem parametreleri
Numune
Numune Çapı
Isıl işlem Sıc. (°C)/
Kodu
(mm)
Süresi (min)
H
90
T
73
790/120

Soğuma Hızı
°C/ min
0,49

Tablo 2. Numunelerin mikroyapı ve mekanik özellikleri
Ortlama
Ortalama Ferrit
Ortalama Ferrit
Akma
Perlit Tane
Bantları
Bantları Uzunluğı
Dayanımı
(MPa)
Boyu (µm)
Genişliği (µm)
(µm)
65 (İnce)
27
11
184
422
69* (Kaba)
38
16
695
370
*+%10 Küresel Fe 3 C
Perlit
(%)

Sertlik
(VHN)
204
171

Isıl işlemlerle mikroyapı ve mekanik özellikleri değiştirilen numuneler 7kW gücünde klasik bir tornada ISO
3685 standardına göre takım ömrü deneyine tabi tutulmuştur. Kesici uç olarak mekanik sıkmalı SANDVIC
Coromant marka, SPGN120308 geometrisinde P10 kalite sertmetal (sermet/cemented carbides) kesiciler
kullanılmıştır. Bu kesiciler, yaklaşık %90 oranında ortalama tane boyutları 0,4-10 µm aralığında olabilen ve
belirli oranlarda başlıca WC olmak üzere TiC, Ta/NbC gibi karbürleri de içerir. Bu seramik parçacıklar
matrisi oluşturan Co bağlayıcı ile bağlanmıştır ve çoklu karbür içermesi sebebiyle gama (γ) fazlı sementit
karbür kesiciler olarak da anılır [18].

a)

b)
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Şekil 1. Isıl işlem uygulanan numunelerin haddeleme doğrultusunda mikroyapıları
a) Sıcak haddelenmiş b) Tam tavlanmış
Şekil 2’de talaş kaldırma işlemlerinde kullanılan P10 kalite sertmetal kesicinin mikroyapısı verilmiştir.
Yapılan EDS analizlerinde açık gri renk tonunda köşeli geometrik şekillerdeki ve yaklaşık 1-10 µm
boyutlarındaki parçacıklar WC, daha koyu tonlamada olan ve mikroyapının büyük bir kısmını oluşturan ve
daha çok yumrusal formda olan parçacıkların TiC, TaC ve NbC leri temsil ettiği, daha koyu tonlamada olan
ve kübik karbür parçacıkları arasında bulunan faz ise bağlayıcı olarak kullanılan Co olduğu belirlenmiştir.

Ti/Ta/NbC

Co

WC

Şekil 2. P10 Sertmetal kesicinin mikroyapısı

3. DENEY SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME
3.1. Haddelenmiş Malzemenin İşlenmesinde Takım Aşınması
Şekil 3’de sıcak haddeleme ile şekillendirilen SAE 1050 çeliğinin tornalanmasında kullanılan kesici de oluşan
krater ve yan yüzey aşınmalarının SEM görüntüleri verilmiştir. Özellikle krater oyuğunda oluşan
düzensizlikler, talaşın akış doğrultusuna paralel oluklar (yivler) ve tepecikler (setler) şeklindedir (Şekil 3a).
Genel olarak krater oyuğunun düzenli formda krater çukuru biçiminde oluşması bilinen halidir. Bu
düzensizliklerin işlenen malzemenin mikroyapısına bağlı olduğu söylenebilir. Özellikle Ferrit-İnce Perlit
banlı yapısı yani sert faz karışımı (perlit) ve sünek fazın belirli boyutlardaki fiziksel sürekliliği kesilirken
krater aşınmasında bu etki meydana getirilebilir. Zira, tepecik oluşumlarının başlarında yığılmış sünek fazın
varlığı ve devamında yapışma eğilimli sünek fazın varlığı dikkat çekmektedir. Bununla birlikte tepeciklere
paralel komşu olukcuklardaki belirgin abrasiv etki açıkca görülmektedir (Şekil 3a1). Tepecik uçlarında
yığılmış sünek fazın, talaşın akışı sırasında oluşan ısı ve sürtünme kuvvetlerinin deformasyon etkisiyle
takımdan ayrılarak şekillendiği görülmektedir. İşlenen malzemenin sünek fazını içeren bu tabakanın birkaç
mikrometrelik partiküller içerdiği görülmektedir (Şekil 3a2). Şekil 3b’de kesici ucun esas kesici kenarı ve yan
yüzeyi görülmektedir. Yan yüzeyin kesici kenara yakın kısmında bölgesel kopmalar olmasına rağmen, genel
olarak bu yüzeyde düzenli ve kararlı şekilde yapışmış bir tabaka mevcuttur. Tabaka üzerinde belirgin abrasiv
aşınma izleri mevcuttur.
Tepecikler

Oluklar

a

a1

b

b1

a2

b2
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Şekil 3. Hadde malzemenin işlenmesinde kesicide oluşan aşınma tipleri ve mekanizmaları

SEM

a

b
Şekil 4. Hadde malzemenin işlenmesinde kullanılan kesicinin krater ve yan yüzey bölgesinde IXRF/EDS
element haritalama verileri
Kesici kenarda açığa çıkmış karbür seramik parçacıklar açıkça görülmekte, yan yüzeye doğru takım bağlayıcı
ve /veya ince bir yapışmış tabaka görülmektedir. Hemen devamında daha kalın ve belirgin birkaç mikron
kalınlıkta yapışmış tabaka mevcuttur (Şekil 3b1). Yan yüzeyin daha alt bölgesinde belirgin abrasiv etkiyle
birlikte düzensiz bir aşınma oyuğu belirlenmiştir. Bu bölgedeki takım malzemesi takviye parçacıklarının
yüzeyde görülmesi ve kısmı düzensiz bozunmanın varlığı dengesiz yüklemelerin etkisini göstermektedir
(Şekil 3b2). Krater merkezindeki element haritaları incelendiğinde tepeciklerin bulunduğu bölgelerin yoğun
Fe içerdiği ve Fe ce zengin bölgelerde Co elementinin de yoğunlaştığı görülmektedir. Abrasiv etkiyle oluşan
yiv bölgesinde ve kırık yüzey görünümlü bölgede ise seramik partikülerin (WC) yoğun olduğu belirlenmiştir
(Şekil 4a). Yan yüzeydeki yapışmış tabakanın da ağırlıklı Fe içerdiği ve Fe’ce zengin bölgelerde dahi Co’nun
varlığı belirlenmiştir. Fe tabakasının bulunmadığı veya zayıf olduğu bölgelerde ise takımın seramik
parçacıklarının yoğunlaştığı ve/veya Co varlığı görülmektedir (Şekil 4b).
Kesici uç kesitinin SEM görüntüsünde krater ve yan yüz aşınması Şekil 5a’da, kratere ait detaylı incelemeler
ise Şekil 5a1 ve 5a2 de gösterilmiştir. Burada, krater oyuğunun düzenli krater oyuğu biçiminde oluşmadığı
görülmektedir.

a

a1

a2
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N
o

b

Ağırlıkça element (%)
Fe

W

Ti

Co

1

0,7

87

1,3

2,2

2

2,7

62

24

3,2

3

4,1

68

23

4,7

4

1,4

55

12

28

5

3,5

68

14

14

6

75

19

1,4

2,0

7

79

15

2,1

3,7

Şekil 5. Hadde malzemenin işlenmesinde kullanılan kesicinin talaş akış yönüne paralel kesiti, SEM
görüntüsü ve IXRF/EDS analizleri
Talaş çıkış yönünde krater yüzeyinin konkav formdan konveks forma dönüştüğü ve geçiş bölgesinde tepecik
oluşturan yapışmış tabakanın varlığı belirlenmiştir (Şekil a1 ve a2). Bu bölgenin nokta element analizinde,
yapışan parçacığın ağırlıklı olarak Fe içerdiği (analiz no.6 ve7), bununla birlikte işlenen çeliğin içerdiği Co
oranından çok daha fazla Co’nun Fe parçacık içerisinde varlığı belirlenmiştir. Aynı şekilde Şekil 5b de
gösterilen element haritalamada takımın seramik partikülleri arasındaki Co yoğunlaşmasının yanında Fe
parçacık içerisinde düzgün dağılımlı belirli orandaki Co varlığı açıkça görülmektedir. Ayrıca, Fe içeriğinin
seramik partikülleri de saracak şekilde çatlak ucuna kadar yayınımı (6 nolu nokta analizi) dikkat çekicidir. Bu
durumun, Fe-Co ve Co-Fe yayınımından kaynaklandığı ve Co bağlayıcının yerini Fe fazının aldığı
söylenebilir. Çatlağın parçacık kopartacak kritik boyuta gelene kadar yayılmasının ve sürekli yeni Fe
tabakalarının yığılmasıyla artan Co yayınımının Fe’nin takım içine yayınımını da arttırdığı düşünülebilir.
Çatlağın (Fe yayınımı) kritik boyuta ulaşana kadar bu döngünün devam ettiği ve sonunda Fe tabaka ile
birlikte takımdan önemli bir hacmin koparılarak aşınmanın meyana geldiği söylenebilir. Zira, Şekil 3.a1ve
4a’da siyah oklarla gösterilen aşınmış bölgelerin benzer bir mekanizma ile aşındığı anlaşılmaktadır.
a

b

No
1
2

Fe
69,6
32,7

Ağırlıkça element (%)
W
Ti
Co
12,8
2,6
3,3
32,8
14,9
1,4

C
11,6
18,2

Şekil 6. Takımın aşınmış yan yüzey kesitinin SEM görüntüsü ve EDS nokta analizleri
Takımın yan yüzeyinde meydana gelen aşınma kesitinin SEM görüntüsü incelendiğinde, takımın yan
yüzeyine yapışmış ve bir miktar seramik parçacık içeren tabaka görülmektedir (Şekil 6a). İşlenmiş yüzeyle
sürtünme halindeyken esas kesici kenardan aşağıya doğru yönlenen bu tabakanın takımdan kopardığı sert
parçacıkları da sürtünme etkisiyle aşağıya yönlendirmiştir. Şekil 6b’deki nokta element analizinden de
anlaşılmaktadır ki bu tabaka yoğun Fe içermektedir. Açık gri tonlamalı parçacıklar ise takımın seramik
parçacıklarıdır. Bu bulgular, takımın yan yüzeyindeki aşınmanın ağırlıklı olarak Fe’in takıma yapışmasına ve
kesme sırasındaki sürtünme/yükleme tesirleri ile seramik parçacıkların bu tabakaya girişimine bağlı
dolduğunu açıklamaktadır. Devam eden işleme sürecinde bu tabakaların abrasiv ve/veya stabil olmayan
yükleme etkileriyle takımdan uzaklaşması ile aşınma mekanizması açıklanabilir.
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3.2. Tam Tavlanmış Malzemenin İşlenmesinde Takım Aşınması

a

a1

a2

b

b1

b2

Şekil 7. Tam tavlanmış malzemenin işlenmesinde kesicide oluşan aşınma tipleri ve mekanizmaları
Hadde malzemeye göre daha belirgin Ferrit-Perlit bantlı yapıya sahip olmasına rağmen tam tavlanmış
SAE1050 malzemesinin krater aşınmasının düzenli krater çukurundan oluştuğu görülmektedir (Şekil 7a).
Bununla birlikte krater çukurunda bölgesel yoğunlukta yapışmış ve talaş akış yönünde deforme olmuş
adacıklar şeklinde parçacıklar görülmektedir. Kraterde belirgin bir abrasiv aşınma izi mevcut değildir, ancak
talaşın çıktığı yamaç kenarında yer yer açığa çıkmış seramik parçacıkları ve yine yapışma ile talaş akış
yönünde deforme olmuş kısmi adacıklar şeklinde tabakalar mevcuttur (Şekil 7a1-a2). Esas kesici kenar ve
yan yüzeydeki aşınma Şekil 7b de verilmiştir. Yan yüzey aşınmasında çok yaygın abrasiv etki görülmektedir
ve abrasiv izlerin genişliği dikkat çekicidir. 30-60µm aralığa kadar değişken abrasiv iz genişlikleri hadde
malzemenin oluşturduğu izlerden çok daha geniş ve tam tavlı malzemenin perlit bantları genişlikleri ile
benzerlikleri görülmektedir (Şekil 7b). Yan yüzey aşınmasına daha yakından bakıldığında bölgesel olarak yer
yer açığa çıkmış seramik partiküller (daire içinde gösterilmiştir), yüzeye yapışık tabakada deformasyon
etkisiyle oluşmuş yoğun çatlaklar görülmektedir (Şekil 7b1-b2 de beyaz oklarla gösterilmiştir). Bu aşınma
etkilerinin kalın bantlı yapının oluşturduğu kararlı olmayan yükleme şartlarından ve yoğun olarak yapışan
sünek fazın aşırı deformasyon etkisinden kaynaklandığı söylenebilir.

a

b
Şekil 8. Tavlanmış malzemenin işlenmesinde kullanılan kesicinin krater ve yan yüzey bölgesinde IXRF/EDS
element haritalama verileri
Tavlanmış malzemenin işlenmesinde kesici takımın krater çukurunda bölgesel yoğunlaşmalarla birlikte
homojen dağılımlı denebilecek yoğunlukta Fe tabakasının varlığı ve bu tabakanın varlığına rağmen düzenli
dağılımda kobalt belirlenmiştir (Şekil 8a). Benzer şekilde esas kesici kenar köşesinde yoğun olmak üzere yan
yüzeyde homojen dağılımda Fe varlığı belirlenmiş ve yine Fe tabaka içinde Co’nun düzenli dağılımı
belirlenmiştir. Özellikle Fe’nin yoğun olduğu kesici kenar köşesinde Co’nun da yoğunluğu ve seramik
partiküllerin açığa çıktığı bölgelerde ise Co yetersizliği dikkat çekicidir (Şekil 8b).
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a

a2

a1

b

Şekil 9. Hadde malzemenin işlenmesinde kullanılan kesicinin talaş akış yönüne paralel kesiti, SEM
görüntüsü ve IXRF/EDS analizleri

4. SONUÇLAR
İşlenen malzemenin mikroyapısı ve özellikle Ferrit-Perlit bantlı yapının talaşlı işlenmesi sürecinde WC-Co
sertmetal kesici takımın aşınma karakteristiğini belirlemek amaçlı yapılan bu deneysel çalışmadan aşağıdaki
sonuçlar çıkarılabilir;
-

-

-

-

İşlenen malzemenin mikroyapısında bulunan fazlarla birlikte bu fazların homojen veya heterojen dağılım
durumu takımın aşınma şeklini değiştirebilir. Hadde malzemenin ince perlit-ferrit bantlı yapısının
mekanik özelliklerindeki aşırı farklılık krater oyuğunda yiv-set şeklinde düzensiz krater aşınması
meydana getirmiştir.
Ferrit bandının kesilmesi sürecinde kraterde yapışma ile aşınma ve set (tepecik) oluşumu, perlit bandının
kesilmesinde ise abrasiv aşınma ile yiv (oluk) oluşumunun daha etkin olduğu görülmüştür.
Tam tavlamada kaba perlitik yapı ile sağlanan sert ve sünek bant arasındaki mekanik özellik farkının
azalması ve genel olarak sünek fazın hakim olması, krater aşınmasında yapışma ile aşınmayı etkin hale
getirmiştir.
Takımdaki Co bağlayıcının talaşın Fe fazına yayınması ve Fe nin ise takımın seramik partikülleri arasına
bağlayıcı gibi yayınması sonucu oluşan Fe-Co alaşımı matris gibi davranarak seramik partikülleri saran
yeni bir kompozit yapışmış tabakanın oluşturmuştur. Bu tabakanın abrasiv ve/veya deformasyon etkisiyle
taşınması krater ve yan yüzey aşınmasının etkin aşınma mekanizmalarını oluşturduğu belirlenmiştir.
Ferrit ve perlit bantları mekanik özellikleri arasındaki farkın artması, yani ince perlitik yapının
hakimiyeti abrasiv aşınmayı arttırırken, kaba perlitik yapı ve sünek fazın hakimiyeti Fe-Co yayınımını ve
yapışma ile aşınmayı arttırmıştır. Ayrıca kaba perlit-ferrit yapılı tam tavlı malzemenin işlenmesinde,
kesici yan yüzeyinde düzensiz yüklemelerden ve/veya kalın yapışmış kompozit tabakanın aşırı
deformasyonundan kaynaklanan çatlaklar ve ufalanmalarla oluşan aşınma mekanizmaları da
belirlenmiştir.
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Abstract
In this work, an integrated trigeneration system is proposed consisting of a double flash geothermal
power plant and an absorption refrigeration system (ARS). The main functions of the integrated system
are: cooling, heating system components, and providing electricity. Emitted heat from a geothermal
power plant is used as an energy source to heat the ARS where Lithium Bromide-Water (LiBr/H 2 O) is the
working fluid. Temperatures of the working fluid are above the water freezing temperature. First and
second laws of thermodynamic with suitable input parameters are used to analyze the proposed
integrated system. Engineering Equations Solver (EES) software is used to optimize the value of the
required parameters. Results of integrated system use show that the obtained values of main parameters
are: coefficient of performance (COP) of ARS is 0.6849, overall system energy efficiency is 16.49 %, and
exergy efficiency is 30.85%.
Keywords: Absorption system; Geothermal; LiBr/H 2 O; Energy; Exergy; COP.

1. INTRODUCTION
Geothermal energy is considered as one of renewable energy resources. The thermal content of geothermal
energy was stored deep in the earth. Hot water from the ground tank can be directly exploited for industrial
heating or indirectly to generate electricity and space cooling by ARS. For the indirect exploit of geothermal
energy, there is often a need to separate the geothermal mixture, particularly in power generation cycles. The
geothermal plant utilizes steam turbines to yield mechanical works from steam, however, the quality of the
steam relies on the geothermal quality and the separation processes, Moreover, brine waste water could be
used as a heat exporter for an ARS. An absorption system interchanges the thermal energy within the
surrounding environment. In a lever system (as used in this system) is always working at a pressure less than
the ambient pressure and this pressure is highly linked to the working fluid temperature [1].
There are many previous researches on integrated geothermal system with absorption system. Lech has
studied the new geothermal system (heating and cooling) for buildings [2]. This study illustrates that at an
inlet temperature of generator equal to 86°C and an absorber cooling water temperature ranges from 20 till
28°C, can be operated geothermal heating/cooling system. Also, the COP for Lech's system is 0.73. Mehmet
Kanoglu et al. have suggested model consist of the Claude cycle of hydrogen liquefaction integrated with an
absorption cycle for hydrogen precooling. They conducted thermodynamic analyses and concluded that, the
COP and overall exergy efficiency of the system are 0.162 and 67.9%, respectively. Also, the exergy
destruction in the liquefaction operation is decreased by 25.4% due to precooling hydrogen gas in an
absorption system [3].
Mehri Akbari et al. have explored the influence of the parametric study of the combined cogeneration system,
which includes both the ARS and the kalina cycle [4]. In their proposed system, the energy and exergy
efficiencies are located to be in the ranges of 16% to 18.2% and 61.9% to 69.1%, respectively. Xiaobing Liu
et al. have compared a two-step geothermal absorption (TSGA) system by transferring hot water for typical
immediate user applications [5]. The two-step geothermal absorption system stores the heat energy in the
ARS (LiBr/H 2 O) and conveys it at room temperature. It turned out that the COP for TSGA system is 0.67 and
it was providing higher thermal units, equal five times than the direct-use applications. Jane Uwera et al.
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Have used a geothermal energy source to be powered the absorption cycle, this cooling system designed for
conserving of agricultural products [6]. The thermodynamics of the cycle were analyzed and got that the COP
of the absorption cycle equal to 0.49, but can up to 0.6 when using a heat exchanger, also it was noted that
with the increase in generator temperature, the coefficient of performance would fall in the system. Kairouani
et al. have analyzed the probability of employing geothermal energy for the cascaded absorption system with
the traditional vapor-compression system [7]. For the absorption system, the ammonia-water pair is utilized
as a working fluid, while (R717, R22, and R134a) are chosen for the traditional vapor-compression system.
Best et al. In practically, it is proved that of low enthalpy geothermal heat can run the generator of the
ammonia-water absorption system, and the COP of the system at a generator temperature of 91.5oC and an
evaporator temperature at -13oC is 0.433 [8].
Adiussi and Zubair have conducted a pilot study on a water-lithium bromide absorption system joint with
geothermal energy [9]. The conclusions deduced that at the geofluid total flow rate 12.5 kg / s and at 60°C,
the power of cooling is 226 kW, and the maximum COP gained at mass solutions concentricity in the
generator and absorbed 44% and 48% respectively. Havelsky has improved a few equations to determine the
energy efficiency of the systems that output cooling, heating and electricity and the provision of initial energy
sources [10]. The academic and practical research of the absorption system utilizing the aceton-ZnBr2
solution was conducted by Karno and Ajib. The researchers found that the COP was 0.4 (measured) and 0.6
(simulated) [11]. Ferreira has presented the thermodynamic property for the ammonia- lithium nitrate (NH3LiNO3) and ammonia-sodium thiocyanate (NH3-NaSCN) solutions [12], while Sun and Abdulateef et al.
have compared ammonia based some mixtures (NH3-H2O, NH3-LiNO3 and NH3-NaSCN) [13,14].
Although researchers have emphasized that NH3-NaSEN can be used as an alternative to H2O-NH3, Sun
confirmed that this solution cannot operate at evaporator temperatures below a -10°C because of
crystallization potential [13].
Abdullah Keçeciler et al. have designed an absorption system powered by geothermal energy in Sivas. A
graphical study of the change in the ARS efficiency was performed with the different parameters [15]. The
results show that Sivas's geothermal energy is not an efficient in generating electricity. However, it can be
utilized for cooling. Renata Sikorska studied a hybrid absorption-compression system powered by geothermal
energy in Biały Dunajec [16]. He found that geofluid at 80°C can be used to run the disorder of the absorption
refrigerator working in a hybrid system. Salhi at el. have studied the effect of component temperature and the
heat exchanger effectiveness on the performance of the system which consists of single effect absorption
chillers and the geothermal system [17]. They found that the COP of this system at coolant temperature
between 30°C and 40°C and the evaporation temperature between 2 and 20 °C is quite high. Mohanty and
Paloso have presented a detailed analysis of a vapor absorption chiller that works with LiBr/H2O to pull heat
from the geofluid [18]. Kanoğlu and Çengel have evaluated geothermal power generation economically. They
found that prospect incomes from geothermal heating or cooling could be much greater than those generated
by power generation alone. The results confirmed that the mentioned system will produce an economic power
generation [19]. Xiaolin Wang al et. have studied the feasibility of a geothermal absorption chiller system.
The drilling costs had a substantial impact on the project viability, also this technology helped to significantly
decrease carbon dioxide emissions [20].
Ishida et al. have proposed several modifications for LiBr/LiCl/KOH aqueous-solution absorption power
cycle [21,22]. The proposed system consists of an absorber condenser and the absorbent through the
absorber/condenser only in the low-pressure part of the cycle. Also, there is pure water vapor before
absorption. Shokati et al. have compared LiBr–H2O absorption cycles with NH3–H2O absorption power
cycles and with Rankine cycle in the same situations of heat sources from the exergoeconomic point of view
[23]. The consequences showed that, the LiBr-H2O cycle has the topmost efficiency and the fewest exergy
destruction cost rate of the three cycles. Costing formulas applied from references that are often used for great
stations were taken without the best context. The expansion laws of major power plants do not apply properly
within the scope of small units suitable for distributed power generation [24], caution should be taken when
taking the results. Can be found other studies on the geothermal power plant and an ARS elsewhere [25,30]
The feasibility of this study is due to the formation of an integrated system as well as performance analysis of
the overall system and its individual components based on the second law of thermodynamics. The objectives
of the study are calculating the net power of the system, overall efficiencies, calculating the values of the
exergy destruction in all devices, pointing to the trends of possible improvements, and investigating the
effects of geothermal temperature, pressure ratio, and absorber temperature on system performance.

2. SYSTEM DESCRIPTION
This system is an integration of a double flash geothermal power plant with an ARS. Geothermal sources are
used as power inputs whereas the main outputs are electricity, heating and cooling. A sketch of the mentioned
system is given in Fig. 1.
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Fig. 1. Schematic diagram of the integrated system

In this system, the geofluid is sent from the production well to the first expansion valve. After pressure has
dropped in the expansion valve, the geothermal water steam enters into the first separator, the elementary
separated steam goes to the high-pressure turbine and the elementary separated liquid fluxes into the second
expansion valve. Then, the steam from the second expansion valve enters the second separator, the second
separated steam is transmitted to the low-pressure turbine and the second flashing liquid is carried to the third
expansion valve. After that to mixing chamber, where it will be mixed with the steam from the high and lowpressure turbine. The mixture is sent to the third heat exchanger through the generator, then to inject

well. In the ARS, to yield a pressure gradient the LiBr is utilized as a secondary fluid with water.
The working fluid (LiBr/H 2 O) is pumped by the solution pump from low pressure level to high
pressure level through the first heat exchanger to raise its temperature slightly before entering the
generator. In the generator, LiBr/H 2 O solution. Then, the high temperature LiBr solution is
drained back to the absorber through the heat exchanger, While the hot steam is sent to the
condenser. To decrease the temperature of saturated water passes through the heat exchanger
before entering the expansion valve to reduce its pressure, that low temperature refrigerant liquid
is used for chilling in the evaporator. Then, before sending it back to the absorber, the low
temperature refrigerant liquid enters the heat exchanger to increase its temperature.
3. THERMODYNAMIC ANALYSIS
The first and second laws of thermodynamics are utilized on all components in the suggested system by
assuming appropriate parameters. The following assumptions are utilized in analyzing the system: • The ambient temperature T o =25°C and pressure P o = 100 kPa.
• The processes are in steady state and the changes in kinetic and potential energy are ignored.
• Geofluid pressure is 1700 kPa.
• The pressure ratio in a geothermal power plant is 2.3.
• The pressure ratio in an absorption system is 10.
• Geofluid mass flow rate is 1 kg/s.
• Heat exchangers effectiveness is 70%.
• Generator temperature is assumed to be less than from geothermal water temperature, which enter to the
generator about 20 degrees.
• Air temperature is 25°C.
• Absorber temperature is 40°C.
• Turbines and pump isentropic efficiencies are 100%.
The energy and exergy balance equations of each component are made to calculate the efficiencies of the
whole system. Also, the (COP) of the lithium bromide-water absorption refrigeration system is determined.
All computations are performed using EES software [31].
The mass flow rate balance for every unit in the system can be phrased as [32]:
(1)

The energy balance equation for every unit in the system can be phrased as:
(2)
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Also, can be expressed an exergy balance equation as:
(3)

Where:
(4)
is mass flow rate, h is specific enthalpy, is total heat rate,
is exergy destroyed.
With consideration results of energy analysis and all the relative mass flow rates known, the exergy analysis
can be realized by calculating the specific flow exergy at the different states in the cycle as well as at the inlet
and exit of the source. With all the preceding assumptions, this quantity is given by the following simplified
expression:
(5)
For the absorption system, the performance value is determined by the coefficient of performance as follows:
(6)
Where:
(7)
(8)
(9)
The energy efficiency is defined as the ratio of useful energy output to the total energy input ([33], [34]). For
the suggested system, the overall energy efficiency equation can be written as follows:
(10)
Where:
(11)
(12)
(13)
Similarly, the exergy efficiency of the system can be expressed as:
(14)
Where:
(15)
(16)
(17)

4. RESULTS AND DISCUSSION
Table.2 shows the values of temperature, pressure, mass flowrate, enthalpy, entropy, exergy, quality and
specific heat at constant pressure to each state in the integrated system. Table.3 illustrates all outputs and
inputs of every component of the proposed system, including overall energy and exergy efficiencies, power
outputs and COP of the ARS. While, fig 2. Shows exergy destructions for main components.
The upper destruction value occurs in the absorber and the next highest comes in the evaporator and the third
topmost destruction rate happens in the generator. To improve the overall system performance, that required
to minimize the value of the exergy destruction in the absorber, evaporator, generator, etc. Table.3 briefs the
main important parameters generated from the system modelling.

Fig. 2. Exergy destruction values for all units of the system
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In Figure 3, indications that as when increasing the geofluid pressure from 1500 (kpa) to 2000 (kpa), both
overall energy and exergy efficiencies of the integrated system are increasing. The energy efficiency up to
25.29% and exergy efficiency up to 39.43%. The effect of pressure ratios and the absorber outlet temperature,
have the same effect and the same trends on overall energy and exergy efficiencies of the system as shown in
figures 4 and 5. When these parameter values are rising, the percentage of overall efficiencies will be
declining.

Fig. 3. Effect of geofluid pressure on overall energy and exergy efficiencies

State
point

Temperature
(oC)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

25
204.3
167.2
167.2
109.3
167.2
135.9
135.9
109.3
135.9
109.3
109.3
92.05
45.11
40
40
74.55
95
56.5
49.54
84.67
45.82
18.62
6.97
6.97
34.16
25
50

Table I. Input and output data for each state in the system
Mass
Specific
Specific
Specific
Pressure
flowrate
Enthalpy
Entropy
Exergy
(kPa)
(kg/s)
(kJ/kg)
(kJ/kg.k)
(kJ/kg)
100
104.8
0.3669
1700
1
872
2.372
169.7
739.1
1
872
6.689
164.5
739.1
0.08016
2766
6.689
776.7
139.7
0.08016
2477
2.014
488
739.1
0.9198
707
2.028
111.2
321.4
0.9198
707
6.969
107.3
321.4
0.05769
2728
6.969
656.1
139.7
0.05769
2584
1.697
511.6
321.4
0.8622
571.7
1.707
70.57
139.7
0.8622
571.7
2.41
67.47
139.7
1
840.5
1.772
126.8
139.7
1
596.4
1.706
72.92
139.7
1
571.3
0.2361
67.37
1
1
100.9
0.2361
35.03
10
1
100.9
0.4467
35.04
10
1
170.4
0.5236
41.77
10
0.9642
229.9
0.3141
78.37
10
0.9642
156.9
0.2742
67.79
1
0.9642
156.9
8.367
79.66
10
0.03581
2658
0.6493
168.9
10
0.03581
191.8
0.2765
2.857
10
0.03581
78.09
0.2801
0.1855
1
0.03581
78.09
8.974
-0.8743
1
0.03581
2513
9.147
-156.3
1
0.03581
2564
-157.1
100
1
298.6
100
1
323.7
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Quality
(-)

Cp
(kJ/kg.k)

0
0.08016
1
0.9045
0
0.06272
1
0.9524
0

0.06192
0.5668
0.5668
0.5668
0.6134
0.6134
0.6134

4.207

1.981
1.924

0

4.182

1

1.872
1.005

Fig. 4. Effect of geothermal power plant pressure ratio on efficiencies
Table II. The most important parameters gained from system analysis
Description
Value
High Pressure Turbine Power (kW)
23.14
Low Pressure Turbine Power (kW)
8.337
0.00548
Pump Power (kW)
Overall Energy Efficiency (%)
16.49
Overall Exergy Efficiency (%)
30.85
COP (-)
0.6849
Generator heat transfer rate (kW)
127.3
Evaporator heat input rate (kW)
87.21
Net power output of integration system (kW)
31.47
Heat exchanger I heat transfer rate (kW)
66.15
Heat exchanger II heat transfer rate (kW)
1.823
Heat exchanger III heat transfer rate (kW)
25.13
Condenser heat rejection rate (kW)
88.31
Heat output value (kW)
25.13

Fig. 5. Effect of absorber outlet pressure on efficiencies

Fig. 6. Effect of air temperature entering the heat exchanger on efficiencies

Fig. 7. Effect of heat exchanger

effectiveness on efficiencies

The effect of absorber outlet pressure on overall efficiencies of the system is shown in fig. 5. When the
absorber outlet pressure changes from 0.5 kpa to 2 kpa, both the efficiencies are decreasing. The energy
efficiency is dropping from 21.16%to 10.6%, while the exergy efficiency is dropping from 38.06%to 23.8%.
Figure 6. Shows variations in the overall energy and exergy efficiencies, versus the temperature of air
entering the heat exchanger. It's clear that, when the temperature rises from 10°C to 40°C, overall energy
efficiency decreases slightly from approximately 31.53% to 30.16 %. While the exergy efficiency value drops
significantly from 18.22% to 14.76%. Fig 7. Shows the relation between heat exchangers effectiveness and
overall efficiencies of the system. Energy efficiency is increased slightly from 16.36% to 16.63% by the
increment of heat exchangers effectiveness from 50% to 90%, and exergy efficiency rate shows a rise from
30.7% to 31% at same heat exchangers effectiveness rate.
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Fig. 8. Effect of ambient temperature on efficiencies

Fig. 8 shows the effect of ambient temperature on overall efficiencies of the system. Energy efficiency has no
effect of ambient temperature, so energy efficiency remains at the same rate. While exergy efficiency is
directly proportional to ambient temperature. The exergy efficiency increases significantly from 25.34% to
34.3% by the increment of ambient temperature from 5 °C to 35 °C. The effect of generator outlet
temperature (Tg) on the coefficient of performance of absorption cycle, overall energy and exergy
efficiencies of the system is shown in fig 9. From the figure is observed that as a generator outlet temperature
increase, both the efficiencies and the coefficient of performance are sharply increasing.

Fig. 9. Effect of generator temperature on the coefficient of performance of absorption cycle and efficiencies

5. CONCLUSION

•
•
•
•
•
•

A double flash geothermal power plant integrated with an ARS is designed to get heating, cooling and
electricity as the useful output. The system efficiencies, power net, important parameters and all output data
for each state in the integration system were computed by using EES software. The major remarks are as
follows:
Geothermal is the main source of energy, which produce 127,3 KW.
The overall energy and exergy efficiencies of the proposed system are 16.49% and 30.85 %, respectively.
This integrated system is providing heating up to 25.13 KW.
The COP of the ARS is 0.6849.
The net power output of the system is 31.47 KW.
The maximum exergy destruction value exists in the absorber, which reaches 25.65 KW.
A final remark can be made by depicting on higher stages of geothermal power system might lead to higher
amount of produced power, and rejected heat can be further utilized for other forms of useful energy that
helps the system performances enhance bringing a more sustainable plant operation.
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Abstract
Innovation and technology are the important key factors to survive in today’s competitive environment.
The foundry technology for conventional sand casting production requires patterns and core boxes
equipment. In conventional process, patterns are usually made of wood, metals, wax, plastics and other
materials by machining or injection. Production of patterns and core boxes and other equipment usually
take long time dependence upon shape and dimensional complexity of the pattern and core. 3D printing is
a process of joining materials layer upon layer to make objects from 3D-model data. 3D printing
technology has enabled the direct production of foundry sand molds without using a pattern and/or core.
The dimensional accuracy and the surface quality of the cast product are important parameters in these
applications. There are many different technologies for sand mold printing process. The feasibility study
of different 3D printing process and technology for production of casting parts was performed.
Keywords: Foundry, Sand mold, Pattern, Core box, 3D printing,

1. GİRİŞ
Modern imalatta, verimlilik ve kalite, fikir aşamasından piyasaya hızlı ve ucuz yollarla ürün geliştirme ile
elde edilmektedir. Genel olarak, ürün projelendirme zamanı ve maliyeti, üretim sürecinden daha uzun ve daha
pahalı olmaktadır [1]. Metal parçalar genellikle Şekil 1’de görülen işleme vb. eksiltme, döküm, dövme, toz
metalürji vb. şekillendirme ve son olarak da 3D yazma ve laser sinterleme vb. eklemeli veya katkılı adı
verilen yöntemler ile üretilmektedir. Eksiltme yöntemleri oldukça malzeme israfına neden olurken,
şekillendirme yöntemlerinde ise parçaya özel kalıp vb. takımların yapılmasını gerekli kılmaktadır.
Geleneksel yöntemlerdeki bu sınırlamalar, bilgisayar destekli teknolojiler kullanılarak, kısa bir süre içerisinde
3D CAD modelinden doğrudan karmaşık şekilleri üretmeye müsaade etmektedir. Genellikle bu parçalar
şeklini, uygunluğunu ve fonksiyonunu kontrol amacıyla hızlı prototipleme için plastik malzemeden
üretilmektedir [2]. Şekil 2’de farklı yöntem ve malzemeler ile üretilmiş 3D yazım malzemeler görülmektedir
[3]. Daha hızlı şekilde ürün geliştirilmesi ve işlem yapılması, küresel pazarda rekabetin daha güvenilir hale
gelmesini sağlayacaktır. Hızlı prototipleme ile geleneksel teknolojiler arasında zaman ve maliyet açısından
kıyaslama Şekil 3’de ürün karmaşıklığının bir fonksiyonu olarak gösterilmiştir [1]. Buna göre üretilecek
üründe karmaşıklık derecesi artış gösterdikçe hızlı prototipleme yöntemlerinde maliyet ve zaman doğrusal ve
çok çok düşük artış gösterirken, geleneksel yöntemlerde giderek artan zaman ve maliyet göze çarpmaktadır.
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Şekil 1. Medikal implant bir metal parça için farklı üretim metotları [2]

Şekil 2. 3D yazım tekniği ile üretilmiş genel ürünler [3]

Şekil 3. Geleneksel ve hızlı prototipleme teknolojilerinin zaman, maliyet – karmaşıklık açısından değerlendirilmesi [1]

Katkılı üretim endüstrisi, hayatımızın neredeyse her sektörü dönüştürme ve bir sonraki endüstriyel devrimi
hızlandıracak bir potansiyele sahip bulunmaktadır. Mühendisler ve tasarımcılar tarafından yaklaşık otuz yılı
aşkın bir zamandır üç boyutlu yazıcılar kullanarak, geleneksel üretime başlamadan önce prototipleri hızlı ve
ucuza üretmektedirler [4]. Model ve maça sandığı gibi ekipmanlarının hızlı prototipleme gibi yöntemler ile
hazırlanması, günümüzde yoğun olarak kullanılmaktadır. 30’dan fazla hızlı prototipleme yöntemi bulunmakta
olup, en yoğun kullanılan 3D yazım teknikleri Tablo 1’de verilmiştir [5-7]. Şekil 4’de ise hızlı prototipleme
ile 3D model üretim prensibi gösterilmiştir [5].
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Tablo 1. En yoğun kullanılan 3D yazım teknikleri [6,8]
Tip
Ekstrüzyon

Granül

Teknoloji

Malzeme

Ergimiş birikim modelleme (FDM)

Termoplastikler (ABS, PLA), vb

Direk metal lazer sinterleme (DMLS)

Hemen hemen tüm metal alaşımları

Elektron demeti ergitme (EBM)

Titanyum alaşımları

Seçici ısı sinterleme (SHS)

Termoplastik tozlar

Seçici lazer sinterleme (SLS)

Termoplastikler, metal tozları,
seramik tozları

Toz yatak ve inkjet başlık 3 d yazım
Alçı bazlı 3D yazım (pp)
Katmanlı
Işık
polimerize
edilmiş

Alçı

Katmanlı nesne üretimi

Kağıt, metal folyo, plastik film

Stereolitografi (SLA)

Fotopolimer

Dijital Işık İşlemi (DLP)

Sıvı reçine

Şekil 4. Ergiyik birikim modelleme (Fused Deposition Modeling=FDM) [9] ve Hızlı prototipleme ile 3D model üretim
prensibi [5]

2. 3D YAZIM TEKNOLOJİSİ İLE MODEL YAPIMI
Fotopolimer iki metot ile üretilebilmektedir. Bunlardan birincisinde model katmanı, bir ışın demeti ile sıvı
reçinenin sertleştirilmesidir. SLA (Stereolithography) yöntemi ve bu yöntemle elde edilen ürün Şekil 5‘de
gösterilmiştir. Diğer sistemde ise model katmanı, yazıcı başlığından akıcı polimerin püskürtülmesi ve
ardından yazıcı başlığa entegre UV kaynağından sertleşmenin sağlanmasıdır [10,11].

Şekil 5. SLA yöntemi ve bu yöntem ile elde edilen ürün [12,13]

3. GELENEKSEL ÜRETİME KARŞIN 3D YAZIM TEKNOLOJİSİ İLE DÖKÜM
ÜRETİMİ
3D yazılmış kalıplar sadece dökümhaneler için birçok avantaj sağlamakla kalmayıp, müşteriler açısından da
cazip avantajlar sunmaktadır. Bu teknoloji sayesinde Şekil 6’da görüldüğü gibi kısa sürede mükemmel
kalıplar üretilebilmektedir. Ayrıca bu teknoloji ile üretilen kalıpların boyutsal kontrollerinin yapılması
suretiyle döküm ürünlerin boyutsal tutarlılığının da sağlanması mümkün olmaktadır. Günümüzde temassız
optik ölçümler sayesinde hızlı ve tutarlı bir şekilde özellikle kalite güvence ve proses takibi açısından giderek
yaygınlaşan teknolojiler Şekil 7’de görüldüğü gibi bu alanda da önemli derecede kullanılmaktadır[14].
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Şekil 6. 3D yazım teknolojisi ile üretilmiş olan kum döküm kalıpları ve 3D yazıcılar [14]

Geleneksel döküm üretiminde daimi kalıp üretimi hariç döküm parçaların üretilebilmesi için harcanan (hassas
döküm mum modeli, köpük model vb.) veya daimi (Ağaç, metal, plastik) modellere ihtiyaç duyulmaktadır.
Özellikle düşük sayıda parçalar ve geliştirme aşamasında ihtiyaç duyulan prototip imalatlar için bu durum
maliyeti gereksiz yere arttırmaktadır. Geleneksel döküm üretimi ve 3D yazım teknolojisi kullanılarak parça
üretimi şematik olarak Şekil 8’de gösterilmiştir. Buna göre geleneksel döküm üretiminde model gerekirken,
3D kum kalıp yazım prosesinde 3D yazılmış kum kalıplara ihtiyaç bulunmaktadır [3].

Şekil 7. Kalite güvence ve proses takibi açısından uygulanan temassız optik ölçümler ile boyutsal tutarlılığın kontrolü, [14]
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Şekil 8. Geleneksel döküm üretimi ve 3D yazım teknolojisi kullanılarak parça üretimi [3]

Hızlı prototipleme, metal alaşımları kullanılarak prototip döküm parçaların üretiminde kullanılmaktadır.
Dökümhanelerde ilk uygulanmış hızlı prototipleme metodu döküm modelinin kâğıt katmanlarından
oluşturulduğu Şekil 9’da görülen katmanlı nesne modelleme (LOM=Laminated object modelling) tekniği ile
gerçekleştirilmiştir. Bu teknik günümüzde de nadiren kullanılmaktadır. Toz kalıplama malzemelerinin
kullanılarak gerçekleştirilen hızlı kalıplama yöntemleri arasında ZCast-3DP, VoxelJet, ProMetalRCT
yöntemleri bulunmaktadır [10]

Şekil 9. Katmanlı nesne modelleme tekniği ile hızlı prototipleme ve bu yöntemle elde edilmiş ürün [15,1]

Bağlayıcı püskürtme yöntemi ile metal dökümleri için kalıpların yapılması, karmaşık geometriye sahip büyük
parçaların kalıplarının ölçeklenebilir ve verimli bir şekilde yapılmasına imkân sağlamaktadır. Yöntemin
uygulaması Şekil 10’da ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Şekil 10. Bağlayıcı püskürtme yöntemi ile 3D kum kalıp yazım yöntemi [16]

Singh ve Verma tarafından yapılan ve Şekil 11’de verilen hızlı prototipleme yönteminin kullanılmış olduğu
çalışmada, yapılan kabuk kalıbın kalınlığının dökülen malzeme sertliği ve ölçüsel tutarlılığı, zaman ve
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maliyet açısından etkilerinin incelendiği çalışmada, 2 ile 12 mm kalınlıklarında kabuk kalıplar
oluşturulmuştur. 1 mm kalınlığında kalıp uygulaması ile yapılan kalıpların döküm kırılarak parçalandığı ifade
edilmektedir. Çalışma boyutsal tutarlılık ve ekonomik açıdan değerlendirildiğinde 5 mm kabuk kalınlığı
seçilmesinin, dökülen alüminyum sertliğinde % 3,79 oranında artışa, 12 mm kalınlıkta kabuk üretimine göre,
üretim maliyeti ve zamanında ise sırasıyla % 54,6 ve % 55,4 oranında azalmaya neden olduğu anlaşılmaktadır
[6]. Skorulski tarafından zp151 kompozit malzeme (Calcium sulfate hemihydrate) ve a zb63 bağlayıcı (2pyrrolidone) kullanılarak yapılan hızlı prototipleme kalıpları ile gerçekleştirilen çalışmada bakır alaşımları,
alüminyum alaşımları ve çinko alaşımlarından dökümler gerçekleştirilmiştir. Döküm işlemleri vakum-basınç
altında gerçekleştirilmiş olup, geleneksel yerçekimi döküm yöntemleri ile üretilen döküm parçalara kıyasla
önemli kalite gelişimleri sağlandığı ifade edilmektedir [17].

Şekil 11. Bağlayıcı kullanılarak 3D kalıp yazma sistemi [7] Bağlayıcı püskürtme sistemi [4]

Khaing ve arkadaşlarının çalışmalarında, direk metal lazer sinterleme ile yapılan hızlı parça üretimi sırasında
çok fazlı tozlar kullanılarak ürünlerin boyutsal tutarlılığı, pürüzlülüğü, darbe tokluğu, sertliği ve mukavemeti
ölçülmüştür. Bu sistem ile parçalar en ince ayrıntısına kadar yapılmış olmasına rağmen, parçaların yumuşak,
pürüzlü ve gözenekli olduğu belirlenmiştir. Toz işlemlerinin ve işlem yapılan yerin, nem kontrolünün, parça
kalitesini ve tutarlılığını geliştirmek için önemli olduğu belirtilmektedir. Öte yandan operatörün ustalığı ve
deneyiminin önemli olduğu, gümüş alaşımları kullanılarak düşük ergime noktalı infiltrasyonun sertliği
arttırabileceği, nikel kaplamanın ise sertlik ve aşınma direncine arttırmada etkili olabileceği belirtilmektedir
[18]. Svidro ve arkadaşlarının yapmış olduğu çalışmada fenolik bağlayıcılı karışımın, furan bağlayıcılı
karışım ile kıyaslandığında daha yüksek miktarda bağ suyuna sahip olduğu ifade edilmektedir. Katılaşmanın
başlangıç aşamasında, yüksek ısı absorbsiyonunun, başlangıçtaki döküm kabuğunun oluşumunu ve farklı
döküm hatalarının ortaya çıkmasını etkileyebilmektedir. Isı absorbsiyon hesaplama sonuçlarına göre, serbest
nem ve bağ suyunun buharlaşma sıcaklık aralığında, fenolik sistemlerdeki daha yüksek miktardaki bağ suyu,
daha düşük bağ suyuna sahip olan furan reçinesi ile kıyaslandığı zaman daha düşük oranlarda ısı
absorbsiyonu meydana geldiği ifade edilmektedir. Bu açıdan 3D yazım ile üretilen maça ve kalıp
malzemelerin döküm hatasına neden olmaması için uygun bağlayıcı seçimi yapılması önemli olmaktadır. 40,
50 ve 60 mm çaplı numunelerin sıvı alüminyum içerisine daldırılması ile sıcaklığa karşı ısı absorbsiyon
değerleri, fenolik bağlayıcı (karışım A) ve furan (Karışım B) sırasıyla Şekil 12 a ve Şekil 12 b’de elde
edilmiştir. 50 mm çapa sahip fenolik bağlayıcı (karışım A) ve b) furan (Karışım B) ile yazılmış malzemenin
700 °C’de alüminyum sıvıda sıcaklığa karşı ısı absorbsiyon değerleri ise Şekil 12 c’de verilmiştir [19].
Budzik ve arkadaşları rotor kanadı döküm kalıbının imalatı için ZP 14 tozunun yazım işleminde
kullanılabileceği konusunda yaptıkları çalışmada, bu tozun yazım için kullanılabileceği, bunun daha sonra
termokimyasal işleme tabi tutulması Zprint işleminin üretim maliyetini düşürdüğü ifade edilmektedir [20].

Şekil 12. a) 40, 50 ve 60 mm çapa sahip, fenolik bağlayıcı (karışım A) ve b) furan (Karışım B) ile 3D yazılmış
malzemelerin 700 C’de alüminyum sıvıda sıcaklığa karşı ısı absorbsiyon değerleri, c) 50 mm çapa sahip fenolik bağlayıcı
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(karışım A) ve b) furan (Karışım B) ile yazılmış malzemenin 700 C’de alüminyum sıvıda sıcaklığa karşı ısı absorbsiyon
değerleri [21].

Krivos ve arkadaşları tarafından farklı silika boyutlarına sahip reçine bağlı kum blok ile alçı bloktan işleme
ile elde edilen kalıplar ile Zcast adı verilen yöntemlerde, işlem ve malzeme parametrelerine bağlı olarak farklı
niteliklere sahip yüzey kalitesi sağlamış olup, bu tür blokların işlenmesi yoluyla elde edilen kalıplara dökülen
yüzey kalitesi mukayese edilmiş bulunmaktadır. Yüzeydeki dalgalanmalarda reçine bağlı silika bloklardan
işlemede kum tane boyutunun önemli olduğu, azalan tane boyutu ile iyileştiği, ancak buna karşılık gaz
geçirgenliğinin düştüğü ifade edilmektedir. Öte yandan boyutsal tutarlılık ve takım aşınması açısından işleme
hızının önemli olduğu anlaşılmaktadır [21].
Charmeux ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada direkt kabuk prosesinin (DSP), kaybolan mum
prosesine (LWP) göre daha yüksek, ancak daha üniform yüzey pürüzlülüğü sağladığı, direkt kabuk prosesi
paslanmaz döküm parçalar, ergiyen mum prosesine göre zirkon kalıplar ile daha düşük reaktivite nedeniyle
daha iyi yüzey kalitesine sahiptir. Kabukların üretimi için daha kalın tozlar kullanılması ve çekme
faktörünün bulunmaması, püskürtmenin dalgalanması nedeniyle, direkt kabuk prosesinin(DSP), kaybolan
mum prosesine(LWP) göre boyutsal tutarlılığı daha kötü olduğu ifade edilmektedir. Direkt kabuk prosesinin
üretim zamanı, geleneksel blok kalıp imalatından % 21 daha kısa, malzeme, enerji ve işçilik maliyeti % 37
daha fazladır [22].

3.1. 3D Yazım Teknolojisi Karekteristikleri
1)

Boyut: Bir telefon kulübesi boyutunda (1800x1000x700 mm) tek seferde yazım imkanı. Lego gibi
dizilmek suretiyle tek yönde birkaç metre boyunda büyük parçaların yapılması mümkündür.

2)

Ağırlık: Birkaç ton ağırlığında parça üretilebilmektedir.

3)

Hız – 24 saatte bir telefon kulübesi boyutunda kalıp yapılabilmektedir.

4)

Malzeme – Dökme demir, çelik, alüminyum, bronz pirinç olmak üzere tüm metal alaşımları için
kalıplar

5)

Maliyet – 100 Euro/Kg’dan az

6)

Kullanım –Teknoloji günümüzde kullanılmakta ve kabul görmektedir.

Örnek uygulamalar: Büyük ürün örneklerine ait uygulamalar Şekil 13 a’da ve üretimi imkansız olan ürünlere
ait uygulamalar ise Şekil 13 b’de gösterilmiştir.

Şekil 13. a) Büyük ürün ve b)üretimi imkânsız olan ürünlere ait uygulamalar [3]

Farklı hızlı model ve kalıp prototipleme yöntemleri ve bunların kıyaslaması değişik kaynaklarda
gerçekleştirilmiştir [1,10]. Tablo 2’de ise geleneksel ve hızlı prototipleme döküm yöntemleri ve ürün
özelliklerine etkileri verilmiştir [10].

Tablo 2. Farklı döküm tekniklerinin farklı parametreler açısından kıyaslanması[10]
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Döküm Tekniği

Kalıplama
Kütlesel
üretim

Geleneksel
alçı kalıp

Geleneksel
hassas
döküm

SLA, JS
ve SLS ile
hassas
döküm

FDM,
Projet,
DodJet ile
hassas
döküm

ZPrint ile
hassas
döküm

3DP, Zcast

Birim maliyet

Düşük

Orta

Çok
yüksek

Orta ve
yüksek

Orta

Orta ve
düşük

Düşük

Model maliyeti

Orta ve
yüksek

Orta ve
yüksek

Yüksek

Orta

Orta ve
düşük

Düşük

Yok,

Döküm oluşum
süresi

Orta

Orta

Uzun

Orta

Orta

Orta

Kısa

Model oluşum
süresi

Uzun

Uzun

Uzun

Orta

Orta ve
kısa

Kısa

Yok

Mak. Ağırlık
(Kg)

Sınır yok

113,6

13,6

13,6

13,6

13,6

56,8

Döküm
toleransları, mm

±0,75

±0,10

±0,08

±0,08

±0,15

±0,20

±0,40

Min. Kesit
Kalın. mm

4

1

1,3

1,3

3,5

1,3

3

Yüzey Kalitesi

Tatmin
edici

İyi

Çok iyi

İyi üzeri

İyi

İyi

Yeterli

Olası döküm
şekli
karmaşıklığı

Tatmin
edici

Çok iyi ve
en iyi

En iyi

Çok iyi ve
en iyi

Çok iyi

Çok iyi

Çok iyi

Kullanılan
alaşım

Sınır yok

Al, Mg

Sınır yok

Sınır yok

Sınır yok

Sınır yok

1100 C’e
kadar

Parametre

SONUÇLAR
1)

SLA, FDM, 3DP, JS, LOM ZCast-3DP, ProMetalRCT and VoxelJet ve SLS vb gibi hızlı
protipleme yöntemlerinin döküm kalıpları ve model üretimi için tutarlı, hassas ve ekonomik olarak
kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

2)

Bu hızlı prototipleme yöntemlerinin özellikle Avrupa ve Amerika’da yaygın kullanım kazandığı,
yeni geliştirilen ürünler açısından, dünya ile rekabet edebilmek için zaman kazanımı ve ekonomik
anlamda uygun olduğu görülmektedir.

3)

Uygulanan hızlı protipleme metodunun ve gerekse bu metotlarda kullanılan parametrelerin ürün
kalitesine, üretim zamanı ve maliyetine önemli etkileri olmaktadır.

4)

Ülkemizde de özellikle otomotiv sanayi gibi sektörlerde motor bloku vb. yeni geliştirilecek
ürünlerin piyasaya sunulmasında zaman kazanımı ve ilk üretimde sağladığı ekonomiklik nedeni ile
bu tür hızlı protipleme yöntemlerinin döküm sektöründe kullanımının yaygınlaşması endüstriyel
gelişim açısından önemli olmaktadır.

5)

Özellikle akademik ve sektörel anlamda söz konusu teknolojilerin üretimi ve geliştirilmesi, bu
alanda çalışma yapılması, ülkemizin birçok alanda rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi açısından
büyük önem taşımaktadır.

6)

Doğrudan metal parçanın 3D metal toz sinterleme vb yöntemler ile üretimine nazaran, 3D kalıp
yazım teknolojisi kullanılarak döküm parçaların elde edilmesinin gerek ekonomik, gerekse kalite ve
üretim hızı açısından daha uygun olduğu anlaşılmaktadır.
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Abstract
In the case of autonomous mobile robot applications, it is one of the important problems in this area that robots
can reach the target in the best possible orbit, the lowest energy and the road cost, without hitting the obstacles in
the unknown environment. In this study, it is aimed to the real time execution and performance analysis of the
appropriate route planning according to the obstacles of a mobile robot using the Artificial Potential Fields (APF)
Algorithm. For study, the robot's motion environment information was taken from the camera. The parameters
(robot size, source and target coordinates, velocity, acceleration, potential area push and pull scale, obstacle
accuracy) required for the Artificial Potential Fields(APF) method was determined according to environmental
information. The images were applied to the algorithm in real time and the determination of the obstacles and the
potential area account were made. According to the calculations made, the most appropriate route plan was
established. According to the obtained results, the performance analysis of the method were evaluated.
Keywords: Artificial potential fields, mobile robots, road planning, obstacle avoidance

1.GİRİŞ
Otonom mobil robot uygulamalarında robotların bilinmeyen ortamlarda hareketli veya hareketsiz engellere
çarpmadan istenilen hedefe veya hedeflere en uygun yörünge planlamasıyla, en düşük enerji ve yol maliyetleriyle
ulaşması bu alanda ortaya çıkan en önemli problemlerden biridir[1].
Mobil robotlarda hareket planlaması, genel ve yerel, yerleşim ve yol planlaması üzerine yapılır. Genel yol ve
yerleşim planlamalarında robotun bulunduğu konum, çevre bilgisi, hareket alanları ve hedef nokta bilgileri açık bir
şekilde ortaya konularak gerçekleştirilir. Yerel planlamalarda ise çevre veya ortam bilgisi eksik veya bilinmemekte,
hedefe doğru yönelimde plan anlık ortam bilgilerine göre belirlenmektedir.
Yerel yörünge ve hareket planlamalarında; matematiksel klasik hesaplama algoritmaları, yapay zekâ tabanlı
algoritmalar, doğadan ve olaylardan esinlenerek ortaya konulan sezgisel algoritmalar ve tahminlere dayalı olasılıksal
teknikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tekniklerde beklenen robotun yapısına ve kullanım amacına göre en
yüksek performansı gerçekleştirmesidir. Özellikle gerçek zamanlı uygulamalarda ortam bilgisinin azaldığı noktada az
işlem yüküyle etkin çözümler sunmasıdır. Bu anlamda bilinen en yaygın yöntemlerden biri Yapay Potansiyel Alanlar
metodudur. Bu metodun hesaplama kolaylığı, anlık çarpışma önleme özelliği, uygun rota tayini ve diğer metotlarla
kolay entegre olması sıkça kullanılmasını sağlamaktadır.[2]–[4]. Temel prensibi hedefin çekme etkisi yapması,
engellerin ise itme etkisi yapmasıyla robotun çekime doğru hareket etmesi üzerinedir. Hedefin engellere yakınlığı,
engellerin itme etkisinin yüksekliği ve yerel minimumların ortaya çıkması bu yöntemle ilgili eksiklikler olarak
görülse de diğer metotlarla eksikliklerinin tamamlanabilir olması etkin kullanımını sağlamıştır[5].
Bu çalışmada bir robotun bulunduğu ortamda kaynaktan hedefe yönelimiyle ilgili Yapay Potansiyel Alanlar
metoduyla bir çalışma yapılmıştır. Verilen parametrelere göre en uygun rotayı bulması ve engellerden kaçınması
hedeflenmiştir.

2. TEORİK ARKAPLAN
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Khatip 1986 yılında ilk olarak engellerden kaçınma için Yapay Potansiyel Alanlar metodunu öne sürmüştür. Bu
yöntem o yıllarda robot manipülatörlerin yörünge planlaması, kavrama ve engellerden kaçınması üzerine
kullanılmıştır. Ancak bu yöntemin engellerden kaçamaması veya hedefe varmış gibi davranması çözüm arayışlarını
getirmiş ve 1990’lı yıllarda bu yönde başarılı yeni çalışmaları getirmiştir. 1993 yılında Graham ve Buckingham yerel
minimumları ortadan kaldırarak hedefe ulaşım sorununu çözmüşlerdir. Çok sayıda robotun birlikte hareketi üzerine
yapılan çalışmalarda ilk olarak 1999 yılında Reif ve Wang Yapay Potansiyel Alanlar yöntemini başarılı bir şekilde
kullanmışlardır. Daha sonraları ise çeşitli yöntemlerle entegrasyonunun kolay olduğu görülerek birçok hibrit
çalışmalarda gerçekleştirilmiştir[6].
Bu konuda yapılan bazı çalışmalara baktığımızda;
Eyüp Çınar ve ark. A* algoritmasıyla ile yapay potansiyel alan yönteminin birleşiminden yeni bir yöntem
geliştirilmiştir. Bu yöntemin sade YPA yönteminden özellikle engellere çarpmadan uzaklaşması ve hedefe her
şekilde yöneliminin sağlanmasıyla daha etkin sonuçlar verdiği gözlenmiştir[2].
Jan Vascak. Potansiyel alanlar yöntemini bulanık denetleyici ve sinir ağlarıyla entegre ederek fazla işlem
karmaşıklığını ve çözülmeyen durumların çözüme ulaşılmasını sağlayacak yeni bir yaklaşım sunmaktır. Özellikle
bilgi eksikliklerinde oluşan hesaplama zorluklarının kolaylaştırılması hedeflenmiştir[7].
Alaa A. Ahmed ve ark. Yapay potansiyel alanlar yöntemini bulanık mantık denetleyicisiyle birleştirerek bilinmeyen
bir ortamda bilinmeyen engellere çarpmadan belirlenen hedefe en uygun yol planıyla hareketini sağlamak
amaçlanmıştır. YPA yönteminin minimum probleminin çözümünü bulanık denetleyiciyle önlemeye çalışılmıştır[8].
Richard D. Walker ve ark. Otonom robotların bilinmeyen ortamlarda engellere rağmen en uygun rotayı planlaması
için YPA yöntemini insanın sezgisel yaklaşımlarıyla birleştiren haptik bir sistemle insan robot etkileşimli ideale
yakın bir yaklaşım üzerinde durmuşlardır. İnsanın kısmı ortam bilgi ve sezgilerine göre YPA metodunun eksik kalan
kısımlarının da tamamlanması amaçlanmıştır[9].
Hossein Adeli ve ark. Geleneksel potansiyel alan yöntemini koruyarak başlangıç, hedef nokta ve engellerin robota
olan uzaklığına göre yolun optimum noktalarını bularak hesaplamaları yineleyerek en ideal yolu bulmayı sağlayan
gelişmiş bir algoritma sunmaktadırlar[10].

2.1 Potansiyel Alan Algoritması
Yapay Potansiyel Alanlar metodu seksenli yıllarda Khatib adlı bir bilim adamı tarafından geliştirilmiştir. Bu
yöntemin çalışmasına baktığımızda anlık alınan alan bilgisine bağlı olarak ortamdaki engellerin robota itme kuvveti
uygulaması, hedefin ise çekme kuvveti uygulaması ile uygun yolun bulunması ve hareketin sorunsuz
gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Bu itme ve çekme kuvvetlerinin etkisi ortamın bir vadi görünümü almasını sağlar.
Engeller vadilerin yüksek noktalarını, uygun yol ise çukur veya akış yolu olarak ortaya çıkar. Hedef ise bu vadinin en
düşük noktasındadır. Böylece hedefe doğru bir yönelim kendiliğinden gerçekleşmiş olacaktır115[11]. Bu yöntemin
en etkin özelliği engellerden kaçınma kolaylığı sağlamasıdır. Ancak bu yöntemde bazen engelin etkisiz itme yapması
engele çarpmasını sağlayabilmektedir. Metot da önce çekme ve itme fonksiyonları elde edilir. Daha sonra bu
fonksiyonlara göre çekme ve itme kuvvetleri hesaplanır. Hareket ise bu itme ve çekme kuvvetlerinin toplamı olarak
belirlenir[7], [12].

Şekil 1. Potansiyel alan hesabı[7]

Çekme fonksiyonu,
q,

) ve çekme kuvveti ise

)

1936

İtme fonksiyonu,

ve

F=

+

3. ROBOT ROTA PLANLAMA UYGULAMASI
Bu bölümde mobil robotlarla ilgili incelenen algoritma ve yöntemlerden potansiyel alan yöntemi kullanılarak,
tasarlanan bir mobil robotun engellere çarpmadan en etkin yolu bulmasıyla ilgili bir çalışmadan bahsedilmiştir.
Çalışmada ilk olarak mobil robotun tasarımı ve kullandığı yazılımlar kısaca anlatılmıştır. Daha sonra tasarlanan mobil
robotun engelli bir ortamda kaynaktan hedefe en uygun rotayı belirleyerek hareket etmesini sağlayacak potansiyel
alan yöntemine göre oluşturulan programın yapısından ve nasıl çalıştığından bahsedilmiştir. Son olarak çalışmanın
gerçekleştirimi ve ortaya çıkan sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.

3.1 Mobil Robot Tasarımı
Mobil robotlarımız çalışmamızın amacı doğrultusunda hareket ve iletişim kabiliyetine sahip şekilde tasarlanmıştır.
Tasarım aşaması malzemelerin temini, gövde tasarımı, yerleşim ve kablo bağlantıları şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Malzemelerin temini;
Tasarımımıza baktığımızda mobil robotun arka kısmında yazılımla kontrolünü yapacağımız 2 adet redüktörlü
enkoderli DC motor, ön kısmında ise motorlarla birlikte yapının hareketi sağlayacak sarhoş tekerlek bulunmaktadır.
Bu DC motorların sürülmesinde dahili regülatörlü ve aynı anda iki motoru sürebilme kabiliyetine sahip L298N motor
sürücüsü kullanılmıştır.

a)

b)

Şekil 2 Motor malzemeleri a) DC motor b) Motor sürücüsü[13]

Yazılımsal kısmını oluşturabilmek ve yönetmek için Raspberrypi3 kullanılmıştır. Raspberry pi3 wifi, bluetooth,, 4
USB, 1 ethernet, 1 HDMI, kamera ve LCD ekran bağlantı girişleriyle küçük bir mini bilgisayar yapısındadır.
Çalışmamızda özellikle iletişim kolaylığı sağlayacağı ve yazılımsal olarak bir çok programı kullanım imkânı vereceği
düşünüldüğünden bu kart seçilmiştir.

Şekil 3 Raspberry pi 3 geliştirme kartı[13]

Çalışmamızda mobil robotun hareketi sırasında engelleri algılaması gerektiğinden gövdenin ön kısmına monte
edeceğimiz HC-SR04 ultrasonic sensör temin edilmiştir. Sensör sayesinde hareket sırasında mobil robotun herhangi
bir engele belirtilen mesafede yaklaştığında durma veya geriye hareket etmesi sağlanmıştır.
Kullanacağımız yol planlama algoritmasının görüntü tabanlı çalışması nedeniyle aynı zamanda bir de kamera
eklenmiştir. Sistemimizin güç beslemesi için lipo ve taşınabilir bataryalar kullanılmıştır. Taşınabilir batarya ile
Raspberrypi3, lipo batarya ile de motorların güç beslemesi verilmiştir.
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Şekil 4 Lipo batarya[13]

Gövde tasarımı;
Tasarım için öncelikle malzemelerin sabitlenmesi ve yerleşimi için yeterli olabilecek bir kutu gövde tasarımı
gerçekleştirilmiştir. Kutu gövdenin iç kısmına bataryaların ve motorların, üst kısmına Raspberrypi3, kamera,
ultrasonik sensör ve motor sürücü kartının yerleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle gerekli delik ve yuvalar açılmış
ve yerleşim vidalarla sabitlenerek gerçekleştirilmiştir.
Yerleşim ve kablo bağlantıları;
Öncelikle bataryalar gövde içerisine yerleştirilmiştir. İkinci olarak da üst ön kısma ultrasonic sensör ve kamera,
sensörün hemen arkasına Raspberrypi kartı ve onunda arkasına motor sürücü kartı yerleşimi gerçekleştirilmiştir.
Daha sonra güç ve programda kullanılacak pin bağlantıları kablolarla yapılarak fiziksel tasarım aşaması
tamamlanmıştır.

Şekil 5. Tasarlanan mobil robot

3.2 Kullanılan Yazılımlar
Çalışmamızda sistemin kontörlü için Raspian işletim sistemi, yazılım geliştirme amacıyla python, opencv ve
raspberrypi ile masaüstü bağlantısı yapmamıza olanak sağlayacak çeşitli yazılımlar kullanılmıştır.
Öncelikle raspberrpi için raspian kurulumu yapılmıştır. İkinci olarak, işletim sistemiyle birlikte gelen ve bizim
algoritmamızı yazacağımız python programının eksikliklerini gidermek amacıyla internet üzerinden güncelleştirmesi
sağlanmıştır. Daha sonra çalışmamızda kullandığımız algoritmanın görüntü tabanlı işlemler gerçekleştirmesini
sağlamak için opencv programı kurulmuştur. Son olarak ise bilgisayar üzerinden terminal bağlantısıyla masaüstü
bağlantısı yapabilmek için ücretsiz port bağlantı ve ekran görüntü programları kurulmuştur.
Raspian, raspberrypi kartının çalışmasını sağlayan onu bir mini bilgisayar haline getiren işletim sistemidir.
Raspberypi ye bağlanmış bir SD kart üzerine kurulur. Tam bir işletim sistemi gibi ofis programları, oyunlar, internet
programlarını barındırır. Aynı zamanda kendisine bağlanan elemanların kontrolü için python vb. yazılımları
içerisinde getirir.
Python, özellikle bu tür sistemlerde ek bir derleyiciye ihtiyaç duymadan program geliştirme imkânı sağlaması ve
kullanımının kolaylığı açısından tercih edilen bir programlama yazılımıdır.
Opencv, resim ve video işleme amacıyla geliştirilen bir açık kaynak kodlu yazılımdır. Çalışmamızda kullandığımız
yol planlama algoritmasında elde edilen görüntünün işlenmesi üzerine bir rotanın çıkarılması gerçekleştirildiğinden
bu programın kurulumu yapılmıştır.
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Port bağlantı programı, bağlanılacak sistemin Ip adresini kullanarak masaüstü bağlantı yapmamıza olanak sağlar. Bu
sistem 22 portunu kullanır. Bağlantını yapılabilmesi için raspian sisteminde SSH özelliğini açık olması gerekir. Bu
özellik uzaktan masaüstü bağlantı imkânı vermektedir.
Görüntü programı, bağlantısı yapılan sistemin masaüstünün görüntüsünü almada kullanıldı.

3.3 Rota Planlama Programı
Yapay Potansiyel Alan yöntemi ile rota planlama algoritması geliştirildi. Kameradan alınan verilere göre potansiyel
alan hesaplaması yapıldı. Bu hesaplama sonucunda engellerin itme, hedefin ise çekme özelliğinden vadi görünümlü
bir yeni sonuç elde edildi. Robotun ilk konumu vadinin yüksek noktası, hedef ise en düşük noktası olarak hesaplanır.
Engeller ise vadinin yükselen kısımları olarak oluşur. Böylece mobil robotun en uygun rotası vadinin en yüksek
noktasından en düşük noktasına doğru hareketi şeklinde oluşur.
Program tasarımına adım adım baktığımızda;
1- Öncelikle kameradan kaynaktan hedefe doğru görüntü alınır.
2- Alınan görüntünün bit düzeyine dönüşümü sağlanır.
3- Mobil robotun hız, yönelim açısı, boyutları, engelden kaçınma mesafesi, potansiyel çekme ve itme ölçek
faktörleri, bulunduğu konum ile hedef konum bilgisi başlangıç parametre değerleri olarak girilir.
4- Girilen bu değerlerin var olan görüntü bilgisinin dışında veya engelle çakışık olma durumları kontrol edilir.
5- Pyhton opencv komutlarıyla alınan görüntünün robotun ön ve yanlara göre nerede olduğu koordinat bilgileri elde
edilir.
6- Engelin koordinat bilgilerine göre potansiyel alan hesaplaması yapılır. Yapılan bu hesaplamaya göre yüksek ve
düşük koordinat bilgileri alınır.
7- Mobil robotun bu bilgilere göre bulunduğu noktadan bir aşağıdaki koordinata yönelimi sağlanır.
8- Bu işlemler hedef koordinata yaklaşma mesafesine kadar tekrar eder.

3.4 Uygulamanın Gerçekleştirimi ve Sonuçları
Programın gerçekleştirimi için başlangıç koordinatı [30,50], hedef nokta ise [100,200] olarak belirlendi. Robotun
boyutları görüntü üzerindeki durumuna göre [10,10], en yüksek hızı 10, engelden kaçınma mesafesi 30, potansiyel
alan itme ve çekme ölçek faktörleri 300000 ve en küçük çekme potansiyeli 0.5 olarak belirlendi.
Parametrelere ve kameradan alınan görüntüye göre aşağıdaki gibi bir rota elde edilir.

a)

b)

Şekil 6 Elde edilen rota: a) Bit resim üzerinde b) Gerçek görüntü üzerinde

Bu rotada belirtilen noktalara göre yönelim ve ilerlemeler yapılarak hedefe ulaşımı sağlanır.

4. SONUÇ
Bu çalışmada çoklu mobil robotların literatürde en temel sorunlarından biri olarak görülen engellerden kaçınarak en
uygun rotayı bulma ile ilgili bir uygulama çalışması yapılmıştır. Bunun için tekerlekli bir mobil robot tasarımı
yapılmış daha sonra kullanılan yazılımla çalıştırılması sağlanmıştır. Kullanılan YPA yönteminin görevi başarıyla
gerçekleştirdiği görüldü. Hesaplama işlemlerini anlık yapabilme yeteneğinin bilinmeyen ortamlarda neden yaygın
kullandığını ortaya koymaktadır. Ancak fazla engellerin olduğu ortamlarda fazla işlem kargaşasına girdiği ve robotun
yavaş hareket ettiği görüldü. Bu uygulamayla robot rota planlamasının dinamik ortamlarda ne kadar zor olduğu
anlaşıldı. Bu anlamda daha etkin çözümler üretebilecek, enerji ve kaynakları daha az kullanacak algoritmik
çözümlerin gerekliliği gelecek çalışmalarda yapılacak araştırma konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Abstract
Morris water maze is a behavioral test used to study spatial learning and memory in experimentals. This test, is developed by Morris
(1981, 1984), was using since 35 years ago. There is a large tank filled with water and a platform inside the tank in the MWM.
The ability of the animals to locate their position depends on the movement animals in the maze. During the course of the trial,
animals learn to escape from the water by finding the platform in which they are hidden. In the MWM test the performance depends
on various factors such as learning memory and motor coordination. The characteristics of the training procedures, the characteristics
of the aquatic properties (temperature, purity, etc.), the livestock feeding status of test animals and other variables affect MWM test.
Because of direct analysis cause to several behavioral information loss, animal performance is recorded through a camera during the
experiment as well. In this study, MWM test video analysis was performed by using MATLAB. The location of the maze in the first
step of the analysis is determined by a thresholding algorithm. After finding the location of the maze, Region of Interest is defined.
Next, mouse location is determined for each video frame by using segmentation of maze. Also, maze is divided into four sections in order
to better analyze the behavior of the mouse. The orbits are recorded and time spent in each section of mouse to draw.
Keywords: Morris Water Maze, Image Processing, Segmentation, Tracking

1.

Introduction
A various of useful information emerges from the large data files obtained from 3D images and videos

obtained from the biological and biomedical field. The data play an increasingly more important role in the scientific
and commercial areas. However, the amount of image data generated increased exponentially the amount of image data
produced with and processing capabilities are limited.
Data obtained without using modern methods of analysis are not able to process. The analysis of multidimensional
moving image data without using modern methods only allow a small part of a visual information to be analyzed. Sometimes
leading to an incomplete and erroneous understanding of the biological processes observed. In addition, conventional
procedures fail to detect critical events and bring serious limitations.
The Morris Water Maze (MWM), wherein the working, is one of the commonly used methods in this field, is a
behavioral test used to investigate the spatial learning and memory [1, 2]. In the MWM test it is put into a platform
submerged in the surface of a circular pool filled with water. The mouse is then placed in a pool of water. The expected
behavior of the mouse is to find the hidden platform it is out on this platform. After a series of training applied to
the mice learned to find platform. When the researcher repeatedly this, observing the changes in the behavior of the mice
can determine whether the mice are learning.
Because of a direct analysis by the investigator cause a lot of behavioral information loss, the animal performance is
recorded through a video camera during the experiment. Although
1941 these products are sold as commercial such experimental

video recording and analysis systems are the need for special hardware systems and products that bring significant efficiency
and accuracy limitations. Due to limitations, the results obtained from the existing systems used in the behavioral
neuroscience experiments lead to the observation that the parameters obtained are continuously corrected by manually.
Therefore, this is time- consuming work that led to the results in errors and inconsistencies.
In this work, to eliminate mistakes and to obtain reliable results, it was proposed to form an automatic system by
using MATLAB to analyze fully computerized to achieve. The proposed system the effect on behavioral models of
various biological and biomedical research in uncovering and increasing the power for research analysis will provide a
significant contribution.

2.

MATERIALS and METHODS
The video analysis in experimental studies is based on two basic steps. Firstly, recognition and tracking of objects in

images; secondly, the process of understanding the image. In order to define separate objects in each video frame, the images
must first be processed and segmented. There are two ways to perceive motion in motion-based experiments such as
MWM. The first path can be detected from the wave motion of the pool, and the second path can be detected from the
movements of the animal in the maze.
Maze recognition and positioning are determined by the geometry of the maze and the result subtracted from the
image background. Since maze and camera positions remain constant during the experiment this recognition is done at the
beginning of the experiment.
The good contrast of the color of the maze light against the color of the mouse makes it easier to segment the mouse, making
it easier for the mouse image segmentation. It is very important to follow movement of mouse in the all video frame as areatime axis. Because the movement of the mouse in the maze will allow us to analyze the behavior of the mouse.
The second stage of video analysis is understanding the image and interpretation. Analysis of the mouse action should be
taken in the light of experimental data and information obtained from the video. Automatic detection of the movement
of the mice is handled as the mice move in the maze.

2.1. Segmentation and Tracking
The first thing to do when starting a video analysis is to recognize maze and mouse and follow the mouse in
all the video frames. When this is done, the mouse should be segmented from the maze. Then, for each video frame
should be done m tracking. An analysis of the experiment is made from the data obtained as a result of these tracking.

2.1.1. Water Maze Segmentation
The first step of analysis is to determine the location of the maze. To find the maze, it must first be separated from
the background of the maze. This segmentation process is performed by using a thresholding algorithm.

Figure 1. (a) Sample video frame with a black mouse floating in the maze. (b) The histogram of the video frame. (On the left
side of the histogram (darker) is background (in addition to the mouse) and right (brighter) it is a water maze.)
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For the video camera used in the experiment, there is a good contrast between the background and the maze.
The maze is a pool filled with water and added with opaque colorant (by milk powder for dark mice). Therefore,
the gray level histogram of the video frame is bimodal and two major peaks (respective ely the background and labyrinth)
as well separated from each other. Implemented method finds the two highest maxima of the histogram, and then the
threshold value is determined as a minimum value between them.
Firstly, screen is divided into 4 regions. The algorithm is repeated for each frame, maze mapping, recognition
and characterization. Since the on Matlab video reading is made as a frame by frame, the maze is made based on 2
Dimensional drawing. For each region in the screen, the algorithm checks whether maze is present.
The trajectory function of motion is used to identify and characterize the maze shape. This function is a functional
representation of a contour can be produced in various ways. But in this case, the distance-angle function is used as a function
variable. The trajectory function here represents the distance from the geometric center of the contour to its boundary as
an angle function.

Figure 2. Segmentation of a video frame based on a threshold value, depending on the contour of the area of the Morris Water
Maze

The distance-angle function variables are found by converting the Cartesian coordinate system to the polar coordinate
system. Using the geometric center of the figure as the origin
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of the coordinates ensures that these transformations are done correctly. However, distances are normalized by the maximum.
Thus, the scale does not change with the transition. But the trajectory of the movement function still depends on the direction
of its original shape. There are several suggested methods for choosing a starting point that can produce a function that
does not change with rotation [6]. The method to be used here is; one of the most convenient way until finding the most
suitable function is to rotate by processing on the other.
Assuming that the pool orientation matches the north of the pool to the north of the viewing area of the camera,
the pool will automatically be divided into four separate sections, which will be the Northwest, Northeast, Southwestern,
and Southeast regions. In addition, ROIs are defined around the pond and the escape platform to provide a more
accurate analysis.

2.1.2. Mouse Tracking
The next step in video analysis is to find the mouse in a maze. The color of mouse in the analyzed video is usually
black, to better distinguish the mouse. To do white color the pool, it was used generally a kind of water-soluble white
paint. Thus, the image in the video frame of the mouse will create the darkest pixels in the pool. Accordingly, a threshold
value is selected depending on the image histogram A low pixel value is chosen because the pixel values of the mouse
at gray level are lower than the pixel values of the water. Figure 3 shows the results of this image segmentation algorithm,
which allows us to find the mouse at the selected threshold value.

(a)

(b)

Figure 3. (a) The image of the after background subtraction. (b) mouse segmentation after using the threshold value.

,to measure the video frame by analyzing the pixel regions are used to some basic parameters to define the image of the
mouse. These parameters include the size (in pixels), the position
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(center of gravity), orientation angle (main axis) and shape (length and width) is curete using information. Mouse floating in
the pool during the video timeline. Therefore mice monitoring should be performed on each video frame, as shown in Figure
4.
The movement of the mouse is made by a point beam that follows the mouse in each movement during the
movement in the pool and is formed on the mouse. This is done by subtracting the first frame recorded before the
mouse has been left in the pool from each image frame after the mouse is left in the pool. Since it is not a mouse in the
first frame, it is easier to follow the movement of the mouse since only it is left behind after being subtract from the
other frames of the mouse. As can be seen in Figure.4, the color of the point light varies in each section where the mouse
moves in the four-compartment pool to analyze the behavior of the mouse. Then the mouse movement is drawn trajectory
recorded in real time.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 4. (a) The mouse is in the first region (the mouse is followed by a yellow beam). (b)
The mouse follows the second region (Red beam). (c) Follow up on the third region of the
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mouse (red light). (d) Trajectory in real time drawn by the movement of the mouse.

3. CONCLUSION
In this study, the MWM test [7] was analyzed using a video recording based on MATLAB. It was first
segmentation of the mouse through the maze defined ROIs. Thus, mice were monitored on all video frames. The maze is
virtually divided into four separate sections and the time spent in each section of the maze is recorded in real time. Also
trajectory drawn while moving the mice were also recorded. Computerized video recording on the samples used in the
studies so far has reached the desired and expected results. In the following stages, using more video recording and analysis
that will be made by comparing the information and data obtained from the video recording accuracy rates higher.
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The Design of Analog Modulation Simulator
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Abstract
Many concepts such as computer aided education, computer aided instruction, distance education are
widely used in the field of education. This type education has many advantages such as visualization of
difficult topics to learn/comprehend, supporting of technical and theoretical concepts with simulations
and virtual laboratories in case of insufficient/limited laboratory facilities. In realized study, educational
simulator which is oriented to analog modulation used in communication systems is designed. The
simulator which has user friendly interface and is supported with subject expressions has include
amplitude, frequency and phase modulation techniques with their subtopics. Message signal selected by
users/students is processed with desired modulation techniques so that modulation signal can be
obtained, visualized with detailed graphical results and effects of parameter changes can be investigated
simultaneously. Thus, it is ensured that analog modulation techniques can be easily, effectively and
efficiently learned/comprehended.
Keywords: Analog modulation, simulator, computer aided education.

1. GİRİŞ
Bilgisayar teknolojisindeki gelişmelerle orantılı olarak, mühendislik alanında da bilgisayarlardan çok yüksek
seviyede faydalanılmaktadır. Bu yararlanma sadece mühendislik hesaplamaları, çizimleri, tasarımları vb.
alanlarında olmayıp öğretim kısmını da kapsamaktadır. Karmaşık hesaplamaların gerçekleştirilmesi, soyut
kavramların somutlaştırılması/görselleştirilmesi/canlandırılması, ileri düzey çizimler/görüntülemelerin
yapılması vb. ancak bilgisayarlarla kolay, etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmektedir. Bu nedenle
mühendisliğin birçok alanına yönelik hesaplama, çizim, analiz, tasarım vb. programlar geliştirilmiş ve
geliştirilmeye de devam edilmektedir. Ayrıca mühendislik öğretimine yönelik de farklı alanlara ait değişik
simülatör ve araçları geliştirme çalışmaları yapılmıştır[1-8].
Gerçekleştirilen çalışmada haberleşmenin temel konularından olan analog modülasyon teknikleri için bir
öğretim aracı geliştirilmiştir. Bu araçta analog modülasyon yöntemleri için konu anlatımları, örnek devreler
ve çözümlü problemler, etkileşimli simülatörler yer almaktadır. Böylece bu alanda öğretim gören
mühendislik öğrencilerinin ilgili konuları daha kolay, hızlı ve etkin öğrenmesi/öğretilmesi amaçlanmaktadır.

2. ANALOG MODÜLASYON
Verinin/bilginin bir noktadan (verici) diğer noktaya (alıcı) iletim ortamında aktarılabilmesi/ulaştırılabilmesi
için genellikle uygun biçime getirilmeleri gerekmektedir(Şekil 1). Modülasyon, iletilecek olan düşük
frekanslı verinin/bilginin uygun şekle getirilmesi işlemi olarak tanımlanmakta ve genellikle de yüksek
frekanslı bir işarete (taşıyıcıya) etki ettirilerek/bindirilerek yapılmaktadır. Bu açıdan modülasyon; taşıyıcı
işaretin bazı karakteristiklerinin/parametrelerinin, veri/bilgi işaretiyle orantılı olarak değiştirme süreci olarak
da tanımlanabilmektedir. Veri/bilgi işaretine göre
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taşıyıcı işaretinin genliği, frekansı ve fazı değiştirilebilmekte; böylece genlik (GM), frekans (FM) ve faz (PM)
modülasyonları gerçekleştirilebilmektedir. Frekans ve faz modülasyonu, açı modülasyonu olarak da
adlandırılmaktadır. Ayrıca genlik modülasyonunda veri/bilgi içermeyen taşıyıcının durumu, veri/bilginin
özelliklerini taşıyan alt veya üst yan bantların iletimi vb. göre de genlik modülasyonu alt gruplara
ayrılmaktadır(Şekil 2)[9-13].
Veri/bilgi

Modülatör

Taşıyıcı

Kuvvetlendirici

İletim ortamı

Verici

Kuvvetlendirici

Demodülatör

Veri/bilgi

Alıcı

Şekil 1. Haberleşme sistemi genel blok diyagramı

Şekil 2. Analog modülasyon türleri

3. GELİŞTİRİLEN SİMÜLATÖR VE UYGULAMALARI
Şekil 2'deki türleri içeren ve MATLAB[14] kullanılarak geliştirilen analog modülasyon simülatörünün ana
ekranı, Şekil 3'te verilmektedir. Bu ekranda analog modülasyon türü seçilerek, ilgili alt simülatör aktif hale
gelmektedir. Ayrıca bu ekranda program ve kullanımı hakkında yardım bilgilerine de ulaşılabilmektedir.
Örnek olarak standart/klasik "Çift yan bant modülasyonu" seçildiğinde Şekil 4'teki alt simülatör ekrana
gelmektedir. Bu ekranda ilgili modülasyon türüne ait parametreler girilerek, modülasyon işlemi etkileşimli
olarak gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca ilgili menüleri ve araç çubuklarını kullanarak birçok işlemler
(kaydetme, yazdırma, büyütme, küçültme, frekans spektrumu vb.) ve ayarlamalar yapılabilmekte; parametre
değişimleriyle, modülasyon türlerindeki etkileri kolay, hızlı ve etkin bir şekilde sayısal ve görsel olarak
izlenebilmektedir. Örneğin
genliğinde
lik bilgi işareti,
genliğinde
lik taşıyıcı işaret ile
taşıyıcısı bastırılmamış çift yan bant modülasyonuna tabi tutulursa, Şekil 5'teki ekran görüntüsü elde
edilmektedir. Ayrıca bu ekrandaki "Konu anlatımı" butonuna basıldığında, ilgili konu anlatımları ve örnek
uygulama ekranları adım adım veya slayt gösterisi şeklinde görüntülenebilmektedir (Şekil 6).
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Şekil 4. Örnek modülasyon türü simülatörü ana ekranı, "Ayarlar" menüsü ve araç çubuğu
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Ayarlar

Değer göster

3B döndür

Taşı

Küçült

Büyüt

Yazdır

Kaydet

Aç

Yeni

Şekil 3. Analog modülasyon simülatörünün ana ekranı

Şekil 5. Örnek modülasyon uygulaması ekran görüntüsü
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Şekil 6. Örnek konu anlatımı ve uygulamaları ekran görüntüleri

4. SONUÇLAR
Gerçekleştirilen çalışmada analog modülasyon türlerini ayrıntılı sunan, etkileşimli uygulamalar
gerçekleştirilebilen, kullanıcı dostu arayüze sahip simülatör geliştirilmiştir. Konu anlatımları, örnek devreler,
uygulamalar ve problemler içeren simülatör ile seçilen modülasyon türü ve parametrelere göre veri/bilgi,
taşıyıcı ve modülasyonlu dalga işaretleri, zarfları, frekans spektrumları çizdirilebilmekte; parametre
değişimlerinin etkileri hem sayısal hem de grafiksel olarak gözlenebilmekte, kaydedilebilmekte ve
yazdırılabilmektedir/çizdirilebilmektedir. Böylece ilgili konuların anlatımı ve anlaşılması/kavranması kolay,
hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmektedir.
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Euler-Lagrange Modelling and Passivity Based Control of AC motors
N. A.Yalcin, F. Vatansever*
Department of Electrical-Electronics Engineering, Uludag University, Bursa, Turkey

Abstract
Control of systems is extremely important in the engineering field. Nonlinearity, variable loads, etc. of controlled
system, creates many difficulties for design of controller. One of these challenges is control of AC motors. In
realized study, as an alternative to classical modelling and control, Euler-Lagrange modelling of AC motor is
submitted and passivity based control of this system is analyzed with developed simulator. Designed simulator
calculates energies (supplied, stored and dissipated) in the system simultaneously and comparatively shows
parameter effects and variations both numerical and graphical format in quick, accurate, and effective way.
Keywords: Euler Lagrange systems, AC motors, Passivity based control.

1. GİRİŞ
Alternatif akım (AA) motorları doğrusal olmayan karakteristik gösteren ve güç elektroniğinde sıklıkla karşılaşılan
elektriksel motor çeşitleridir. [1]. İndükleme frekansına bağlı olarak senkron veya asenkron çalışma sistemine
ayrılabilen AA motorlar için birçok farklı denetim yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntemler arasında kayan kipli kontrol
(SMC) ile türetilen birçok denetim sistemi mevcuttur [2–8]. Alternatif akım motorlarının denetimi için geliştirilen
diğer yöntemlere ise örnek olarak verilebilecek sistemler arasında ileriye yönelik tahmin yöntemleri yer alır. Bu tür
yöntemler temel olarak sistemin o anki durumuna göre işlenecek davranışları (akı yoğunluğu, indükleme frekansı v.b.
değiştirerek) belirler ve sonraki durum için sistem çıkışını optimum noktaya getirmeyi hedefler [9-10]. Üç fazlı AA
motorlar için değişken frekans sürme (variable frequency drive)’li denetimin bir çeşidi olan vektör kontrol yöntemi
de bulunmaktadır. Bu yöntemde motorun manyetik akı yoğunluğu ve tork değerleri birbirine dik (ortogonal)
bileşenler olarak düşünülür. Tasarlanacak denetim sisteminin amacı, AA motoru bir doğru akım (DA) motoru gibi
davranmaya zorlamaktır [2]. Denetim sistemi, referans olarak verilen bu vektör bileşenlerinden motor hızını kontrol
etmek için gerekli akım bileşenini hesaplar [11-12]. Bu yöntemlerden farklı olarak PID kontrolör tabanlı
denetleyiciler mevcuttur, fakat değişken yük bölgelerinde veya farklı çalışma frekanslarında PID denetleyicinin
performansı olumsuz yönde değişmektedir çünkü yapısından gelen durağanlık değişken yapılı sistemler için uygun
değildir [13-15].
1

2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu bölümde AA motorların genel yapısı üzerinde durulacak ve Euler-Lagrange denklemleri türetilecektir. EulerLagrange denklemleri türetilirken genelleştirilmiş koordinatlar olarak rotorun açısal konumu ve sistemdeki elektriksel
yük seçilmiştir. Türetilen denklemlerden altbölümlerde görüleceği üzere motordaki birçok parametre, seçilen
genelleştirilmiş koordinatlara ve bunların türevlerine (akım ve açısal hız) bağlıdır.

1 * Corresponding author. Tel.: +90-224-2940905: fax: +90-224-2941903.

E-mail address: fahriv@uludag.edu.tr (F. Vatansever).
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2.1. AA Motorlar
Endüstriyel otomasyon uygulamalarında fiziksel sistemlerin hareket kontrolü büyük önem taşır. Elektrik
sürücülerinin kontrolü bu tür uygulamalarda merkezi konumdadır. Yüksek güç uygulamalarında DA motorlara göre
daha düşük maliyet ve daha az zahmet ile üretilebilen AA motorlar endüstride sıklıkla kullanılmaktadır. Bu açıdan
A.A. motorların denetimi önem arz etmektedir.
Genelleştirilmiş AA motorun Euler-Lagrange modeli, sırasıyla Denklem (1)’den Denklem (7)’ye kadar verilmektedir
[2].

Le (qe , qm , qm ) =

[

1 T
q Dq + μT (qm )qe − V (qm )
2

(1)

]

(2)

D ≡ diag {De (qm ), Dm }

(3)

1 T
q Rq
2

(4)

q ≡ qeT , qmT

F (q ) ≡

T

{

}

R ≡ diag r1 ,… , rn , Rm ≥ 0

τ=

e

(5)

1 T
qe W1 (qm )qe +W2T (qm )qe + η(qm )
2

η(qm ) ≡ −

(6)

dV
(qm )
dqm

(7)

Dm rotorun rotasyonel eylemsizliği, De endüktans matrisi, Rm mekanik sürtünme katsayısı, qm rotorun mekanik
açı pozisyonu, qe sistemdeki elektriksel yük ve τ sistemde üretilen torku ifade etmektedir.

2.2. Pasif Olma Temelli Kontrol
Pasif olma temelli kontrol (PBC), kapalı çevrim kontrolörün pasif hale getirilmesine yönelik amaca sahip olan bir
denetim yöntemidir [2]. PBC, temel olarak enerji şekillendirme (energy shaping) ve sönüm atama (damping
injection) aşamalarını içerisinde barındırır. Enerji şekillendirme aşamasında sistemin potansiyel enerji fonksiyonu,
istenilen bir denge noktasında global ve tek bir minimuma sahip olacak tarzda yeni bir potansiyel enerji fonksiyonuna
dönüştürülür. Yeni potansiyel enerji fonksiyonu Euler Lagrange denklemlerinden türetilir. Sönüm atama
aşamasındaysa, sistemin tüketim fonksiyonunun asimptotik olarak yakınsaması hedeflenir [2]. Pasif olma temelli
kontrol, Bölüm 2.1’de verilen Euler-Lagrange modellerine bağlı olarak sisteme sağlanan enerjinin, sistemde
depolanan ve tüketilen enerjiye eşit olma prensibine göre denetim yöntemini geliştirir.

2.3. Benzetimler
Bu bölümde Pasif olma temelli yaklaşımlar ile gerçekleştirilen benzetimlere yer verilecektir. Benzetimlerin
tasarımında yüksek seviyeli hesaplama dili olan ve mühendislik alanında sıklıkla kullanılan MATLAB programından
yararlanılmıştır [16]. Sistemin kullanıcıya sunulması amacıyla MATLAB programında bir arayüz tasarlanmıştır.
Arayüzden verilen komutlarla kontrol siteminin Simulink ile tasarlanmış modeline erişim sağlanmaktadır. Sistemin
arayüzü ve örnek bir uygulama Şekil 1’de gösterilmektedir.
Sisteme uygulanan referans tork ifadesi Denklem (8)’de verilmektedir. Referans torkun üretilebilmesi için, bu tork
değerini meydana getiren qed akım değeri hesaplanmalıdır. Referans tork, ancak sargı akımları qed istenilen
akımına çekildiği sürece sisteme berilebilmektedir.
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τ

*

=

1 T
qedW1 (qm )qed + W2 (qm )qed + η(qm )
2

(8)

Sistemden üretilen tork’un referans tork ifadesine yakınsadığı simülasyon ortamında görülmektedir. Ayrıca 0.03.
saniyede referans tork ifadesi 3 Nm’den 1 Nm’ye düşürülmüştür. Motorun ürettiği tork’un hızla yakınsadığı grafikte
gözükmektedir.

Şekil 1. Kalıcı Mıknatıslı AC motorun Tork Kontrolü

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Gerçekleştirilen çalışmada, Pasif Olma Temelli Kontrol Yönteminin genelleştirilmiş AA motor üzerinde yeterliliği
inceleniştir. AA motorlarının değişken yapılı olmalarından dolayı, farklı çalışma koşullarında, motor torkunun
kontrolü konusunda çalışılmıştır. Elde edilen bulgular, Pasif Olma Temelli kontrolün, AA motorun farklı çalışma
parameterlerinde de sabit bir tork sağladığını göstermektedir. Bu çalışmadan kök alarak gerçekleştirilecek
çalışmalarda, sistemde parametre bozulmaları veya ani yük değişimlerinin meydana gelmesi durumunda PBC
yönteminin sistemi sabit torkta tutma yeteneği, PBC ile çalışan bir sistemin farklı hız seviyeleri, akı yoğunluğu v.b.
arasında etkin bir şekilde geçişler sağlama becerisi konuları incelenebilir, mevcut kontrol yöntemleri ile belirtilen
konularda kıyaslamaları yapılabilir ve halihazırdaki metotlarla birleştirilerek karma (hibrit) yöntemler oluşturulabilir.
PBC yönteminin, bu çalışmada gösterildiği gibi AA motorları üzerinde etkin bir tork kontrolü sağlaması ve yeni
araştırmaların konusu olabilmesi bakımından önemli bir kontrol yöntemi olduğu açıklanmıştır.
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Production of Aluminum foam with TiH 2
A. Canakci1, *, Ö.Y Keskin1, S. Özkaya1

Abstract
The objective of this study is to investigate the effect of temperature and heat treatment on metal foams.
For this purpose, metal foams are produced by powder metallurgy method. Aluminum used as a metal
matrix and TiH 2 used as a foaming agent. Two different groups prepared which have same amount of
aluminum and TiH 2 . In order to investigate effect of heat treatment second group is heat treated. Pore
size and distribution of metal foams are examined with stereo microscope. The results show that: (a) with
increasing temperature, pore sizes increased, pore shapes became round, cell walls get thinner and pore
distribution get better (b) with heat treatment, pore sizes reduced, pore shapes decay and number of
pores increased.

Keywords: Metal Foams, TiH 2 , Powder Metallurgy.

1. INTRODUCTION
Metal foams new kind of materials which shows lightness, outstanding mechanical, physical, thermal,
acoustic properties. They are used in aerospace, automobile, manufacturing, military, biomedical and other
industries due to their properties. In past decades, there have been substantial investigation on metal foams.
There have been lots of methods to manufacture metal foams. Because of providing control over porosities
and net-shaping manufacturing, powder metallurgy methods attract interest to production of metal foam. In
powder metallurgy routes, a foaming agent is used to obtain foam structure. When specimen is heated to
decomposition temperature of foaming agent, gas released and form pores. After rapid cooling, metal foam is
obtained. Commercially, aluminum is generally used to produce metal foam because of its properties like
lightness, corrosion resistance. TiH 2 and CaCO 3 are generally used as a foaming agent to produce aluminum
foam. TiH 2 is more suitable, for aluminum, than other metals because of low melting point of aluminum.
TiH 2 decompose at temperature 465-700 ℃ and metals which have high melting point at these temperatures
at solid state. Therefore, decomposition of hydrogen embrittle metal. In order to increase foaming efficiency
of TiH 2 , powder TiH 2 can be heat treated before compaction. With heat treatment, byproducts like TiO 2 ,
Ti 3 O are formed and this oxides act as a barrier in foaming process and hamper collapsing of pores. Another
approach to increase foaming efficiency, oxide particles can be added to powder mixture to hamper leaving of
gas from matrix. To improve homogeneity of matrix, after sintering heat treatment can be done to precursors.
This way, pore sizes reduce, number of pores increase [1-4].

2. MATERIALS AND METHODS
Precursors were made by mixing of Al powder with average particle size of 117 μm and TiH 2 with average
particle size of 4.545 μm. Before compaction, TiH 2 powder was heat treated at 500 ℃ for 3 hours. After heat
treatment 12g. Al powder with 0.5 wt.% TiH 2 were mixed and cold compacted with pressure of 625 MPa in a
die with 30 mm diameter for 10 minutes. Compacted precursors sintered at 560 ℃ for 3 hours. Afterwards,
sintered precursors pressed at pressure of 625 MPa for 1 hour. 2 types of groups prepared and second group
was heat treated at 565 ℃ for 1 hour to investigate heat treatment effect on metal foams. Precursors foamed
at 700, 725, 750, 775 ℃ for 10 minutes and cooled at room temperature.

3.RESULTS AND DISCUSSION
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Figure 1 shows aluminum foams which are contain 0.5% TiH 2 . Left side represent untreated foams and right
side represent heat treated foams. Specimens foamed at 700 ℃ (a,e), 725 ℃ (b,f), 750 ℃ (c,g), 775 ℃ (d,h).
It obvious that with increased temperature foaming efficiency increased and pore shapes rounded. Heat
treatment before sintering effected pore size, number of pore and pore shape. With heat treatment pore size
reduced, number of pore increased and pore shapes decayed.

1957

Figure 1. Aluminum foams foamed with, left column: untreated specimens, right: heat treated specimens at
565℃ for 1 hour.

4.CONCLUSIONS
•

Heat treatment of TiH 2 powder before process increase foaming efficiency of aluminum foam with
hamper leaving of gas from matrix.

•

With increasing temperature, pore sizes increased, pore shapes became round, cell walls get thinner
and pore distribution get better.

•

With heat treatment, pore sizes reduced, pore shapes decay and number of pores increased.
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FINDING OF MICROANEURYSMS FOR EARLY DETECTION OF DIABETIC
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Abstract

1

Diabetes is a chronic disease that results in the body unable to secrete enough insulin hormone from the
pancreas organ. One of the side effects of this disease is diabetic eye diseases that develop over time.
Diabetic eye disease refers to a group of eye disorders that can cause severe vision loss or even
blindness. Diabetic retinopathy is the most common diabetic eye disease and is an important cause of
blindness in adults. Diabetic retinopathy increases the likelihood of serious retinal problems that can
lead to visual loss and the appearance of diabetic retinopathy over the course of diabetes. Correct
measurement of vascular structures and retinal images plays an important role in the early diagnosis of
diabetic retinopathy.
In this study, an algorithm was developed with the dataset created from fundus camera images collected
from patients with diabetic retinopathy. This algorithm was used to detect lesions and leaks in
microaneurysm images using Hough Transformation and to diagnose the disease early.
Anahtar Kelimeler: Diabetic Retinopathy, Microaneurysm, Image Processing, Hough Transform

1. GİRİŞ
Göz, dünya yüzeyinde ki birçok canlının en karmaşık temel duyu organı olarak nitelendirilmektedir. Tek bir
merceğe sahip olmasına rağmen bulunduğu ortamın ışığına göre büyüyüp küçülebilen, saniyenin 1/100 den
daha kısa sürede istenilen objeyi netleyebilen, ve dış dünyada ki tüm nesne ve olayları anlamlandırmamızı
sağlayan bir duyu organıdır. İnsanların bulunduğu çevreyi tanıyabilmek için kullandığı en hayati organ olan
gözün zaman geçtikçe ve vücütta gelişen hastalıklara bağlı olarak işlevselliğini kaybettiği klinik olarak
kanıtlanmıştır. Dünya sağlık örgütünün 2014’te yayınladığı rapora göre dünya çapında 285 milyon insanın
görme engelli olduğu tahmin edilmektedir. (1) Bu rakamın %82 sini 50 yaş ve üzeri insanlar oluşturmaktadır.
Ayrıca tüm görme bozukluklarının %80’ni önlenebilir ve tedavi edilebilir niteliktedir. (1) Ülkemizde 2016
yılında Türkiye istatistik kurumu yayınladığı rapora göre göz ile ilgili sorunlar toplam hastalık sorunlarının
%13,6’sını oluşturmaktadır.
Doğuştan görme kusuruyla dünyaya gelen bir bireyin aksine, sonradan görme yeteneğini kısmen veya
tamamen kaybeden bireylerin, hayat standartlarının çok fazla düştüğü görülebilmektedir. Yine WHO’nun
yayınladığı rapora göre görme engelli bireylerin normal bireylere göre;
- İşsiz kalma ihtimali 3 kat,
- Bir motorlu aracın çarpma ihtimali 3 kat,
- Depresyon ve öfke nöbetlerine kapılma ihtimali 3 kat artmaktadır.
Görme yeteneğinin sonradan kaybedilmesin de dış etkenlerin (göze yabancı cisim kaçması, kimyasal sıvı
teması v.s ) ve hastalıkların etkisi büyüktür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde iş yeri koşullarının yeterince
sağlıklı olmaması ve hastalıklardan kaynaklı erken teşhis olanaklarının bulunmaması sonucu görme kayıpları
yaşanmaktadır.
Diyabet görme sağlığına ciddi etkileri bulunan kronik bir hastalıktır. Özellikle Tip2 diyabetin başlangıç
safhalarında erken teşhis ile göz sağlığı henüz bozulmadan hastalığın seyri yavaşlatılabilir hatta
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durdurulabilir. Diyabetin vücutta yan etki gösterdiği ilk organlardan olan göz ile diyabetin seyri hakkında
detaylı bilgi elde edilebilmektedir.
Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte ortaya çıkan cihazlar ve mercekler doktorların gözün içerisini daha
net görmesini sağlayarak hastalığın seyri hakkında karar vermelerine yardımcı olmaktadırlar.

2. DİYABETİK RETİNOPATİ NEDİR ?
Şeker hastalığının yan etkilerinden biri de zamanla gelişen diyabetik göz hastalıklarıdır. Diyabetik retinopati
(DR) şeker hastalarında en önemli görme kaybı nedenidir. Diyabet hastalarının %49’unda DR
komplikasyonları görülmektedir. Tip 1 diyabeti olan hastaların nerdeyse tamamında, Tip 2 diyabeti olan
hastaların %77’sinde de hastalığa yakalandıktan sonra ki 20 yıl içerisinde DR semptomları görülür. (9) Dünya
nüfusunun resmi olarak % 1,5–2’sinde diyabet vardır. Türkiye' de tahmini rakam 2 milyon kişidir. (10) Bu
nüfusun % 25’inde herhangi bir seviyede DR mevcuttur. (10)
Kronik hiperglisemi, diyabetik retinopatinin oluşmasında ve ilerlemesinde oldukça önemli bir etkendir. Kan
şekeri kontrolünün DR komplikasyonlarının engellemesinde yardımcı olduğu tespit edilmiştir. Kadın veya
erkek bireylerde DR komplikasyonlarının değiştiren bulgulara rastlanmamıştır. Hastalık her iki cinsiyete de
çok küçük farklılıklar dışında aynı seviyede sirayet etmektedir.
DR semptomlarını artıran etkenlerden birisi de “Hipertansiyondur”. Hipertansiyon damarların daralarak
içinde ki kan basıncının yükselmesi olarak tanımlanabilir. Retina üzerinde ki hipertansiyon DR tetikleyicileri
arasında önemli bir yer tutmaktadır.
Diyabetik retinopati gözlerin arkasında ki ince kan damarlarından oluşan retina tabakanın hasar görmesinden
kaynaklanmaktadır. Bu hasar sonucunda beyne yakalanan görüntüye ilişkin bilgiyi taşıyan sinir lifleri zarar
görür.

Şekil 1 Normal-Dr hastalıklı göz resmi

Diyabetik retinopatinin ilk evrelerinde hastalık herhangi bir belirti göstermeyebilir. (4) Fakat zamanla görme
bozuklukları ve anomalilikler artmaya başlar. Bu anomalilikler;
• Belirli bir süre için veya tamamen görme yeteneğinin kaybedilmesi,
• Perdeli, puslu veya çift görme,
• Görüntüyü tam seçememe durumu,
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•
•
•
•

Gözde ışık çakma etkisinin görülmesi,
Tek yada iki gözde ağrı yada basınç hissi,
Gözlerin dış kenarlarında kalan yerleri görmede zorlanma,
Gözde uçuşan siyah veya beyaz noktaların görülmesi olarak sıralanabilir.

3. DİYABETİK RETİNOPATİNİN GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI
Diyabetik retinopatini proliferatif olmayan diabetik retinopati (NPDR) ve proliferatif diabetik retinopati
(PDR) aşamaları olmak üzere 2 sınıfta incelenebilir.

3.1. NPDR (Proliferatif Olmayan Diabetik Retinopati)
Proliferatif olmayan diabetik retinopati (NPDR) diyabetin erken dönemini temsil eder ve başlangıç retinopati
olarak olarak da bilinir. Bu evrede retina tabakasında sızıntılar baş göstermiştir. Sızan sıvı sinir tabakasının
şişmesine ve eksüda adı verilen depozitlerin oluşmasına sebep olmaktadır. Çoğu diabet hastasında görmeyi
nispeten engellemeyen NPDR evresi hastalıkla birlikte baş gösterir.

3.2. PDR (Proliferatif Diabetik Retinopati)
Proliferatif diabetik retinopati hastalığın ilerleyen dönemlerini temsil eder. Retinada ki oksijen ve beslenme
eksikliği artmış ve yeni sağlıksız damarlar için beyne sinyal gönderimi başlamıştır. Oluşan bu yeni damarlar
dış etkenlerden oldukça fazla etkilenip kanamaya oldukça müsait bir yapıda olmaktadır.

Tablo 2 NPDR-PDR Karşılaştırması

NPDR

Hafif

Orta

Şiddetli

Çok Şiddetli
PDR

Erken
Yüksek Riskli

Arka kutupta az miktarda mikroanevrizma varlığı bulunmaktadır. Dağınık
halde hemoraji ve mikroanevrizmalar gözlemlenebilir. Başka herhangi bir
diyabetik lezyon izlenmez. 1 yılda PDR geliştirme riski %5’dir. 5 yılda
yüksek riskli PDR geliştirme riski %15 ‘dir. (6)
Daha geniş bir alanda mikroanevrizma ve venöz boncuklanma (damarların
genişleyip kıvrıntılı bir hal alması) tespit edilmektedir. 1 yılda PDR
geliştirme riski %12-27’dir. 5 yılda yüksek riskli PDR geliştirme riski
%33’dür. (6)
-Dört kadranda hemoraji (yırtılma sonucu kanama) veya mikroanevrizma,
-En az iki kadranda venöz boncuklanma,
-En az bir kadranda IRMA (intra retinal mikrovasküler anomali),
1 yılda PDR gelişme riski %52’dir. 5 yılda yüksek riskli PDR gelişme riski
%60’tır. (6)
Şiddetli NPDR bulgularından en az 2 tanesi olmalıdır. 1 yılda PDR
geliştirme riski %75’dir.
Yüksek riskli PDR sınıfına girmeyen yeni IRMA’lar görülen evre 5 yıl
içerisinde yüksek riskli PDR gösterme ihtimal %75’dir.
Retina üzerinde ağır IRMA’lar mikroanevrizamalar ve hemorajilerin
görüldüğü tablodur. Yer yer venöz boncuklanma izlenir.

4. GELİŞTİRİLEN UYGULAMA
Analizlerin gerçekleştirilmesi için OpenCV kütüphanesi kullanıldı. Bu kütüphane ile hough dönüşümleri
gerçekleştirilerek mikroanevrizmaların tespit edilmesine çalışılmıştır. OpenCV (Open Source Computer
Vision Library) Açık kaynak kodlu bilgisayar görüntü / görü görme kütüphanesidir. OpenCV bilgisayar
görme uygulamaları geliştirmek amaçlı INTEL tarafından geliştirilmeye başlanmış sonrasında BSD lisansı ile
hem ticari hem de kişisel kullanımlar için ücretsiz olarak dağıtılmaya başlanmıştır.
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Kütüphane son teknoloji görüş ve makine öğrenme algoritmalarını kapsayan 2500’den fazla fonksiyon
içermektedir. Bu algoritmalar arasında yüz tanıma, nesne belirleme, insan eylemlerini videolar arasından
sınıflandırma, nesnelerin 3 boyutlu modellerini çıkarma, fotoğraflardan kırmızı göz temizleme, göz
hareketlerini takip etme gibi görevler bulundurmaktadır. OpenCV’nin dünya çapında 47000 den fazla
uygulayıcısı bulunmaktadır. Tahmin edilen indirilme sayısı 15 milyonu aşmaktadır.
OpenCV C++, C, C#, Pyhton, Java, Matlab dillerini direk olarak desteklemektedir. Windows, Linux, Android
ve MacOs işletim sistemlerini desteklemektedir. C++ dili ile kodlanmıştır.
DR görüntülerinin analizinde temel yöntem kenar çıkarma ve nokta bulma olarak özetlenebilir. OpenCV
üzerinde kenar çıkarma için birçok fonksiyon bulunmaktadır. Canny, Sobel, Laplace ve Hough kenar çıkarma
algoritmaları bunlardan sadece bir kaçıdır. Bu çalışmada izlenilen yöntem şekil 3 de gösterildiği gibidir.

Şekil 2 Diyabetik retinopati tespiti algoritması

Diyabetik retinopatinin analiz edilmesi için OpenCV kütüphanesiyle birlikte gelen aşağıda ki fonksiyonlar
kullanılmaktadır.
• BGR2GRAY
• MedianBlur
• Canny
• HoughLines
• HoughCircle

5. BULGULAR VE SONUÇLAR
Çalışma esnasında 245 diabetik retinopati hastanın görünütüsü analiz edildi. Elde edilen görsellerin çekildiği
ortamlar analiz sonuçlarına direkt etki etmektedir. Özellikle gün ışığı altında elde edilen retina fotoğraflarında
göz bebeklerinin küçülüyor olması net retina fotoğrafı elde edilmesine engel olmaktadır. Floresan ışık altında
elde edilen retina görüntüleri cihazların kamera performanslarına göre çeşitlilik göstermektedir. Bununla
birlikte potansiyel hastaların retina görüntülerinde PDR ın yanı sıra, hemoraji ve eksuda da oldukça fazla
oranda tespit edilmiştir. Bu çalışma kapsamında elde edilen bazı görüntüler Elazığ Damla Hastanesi Göz
polikliniği servisi doktorları ile birlikte analiz edilmiş ve hekim çalışmasıyla NDPR ve DPR sayıları tespit
edilmiştir.
Tablo 3 Diyabetik retinopati analizi sonuçları

Hafif NPDR
Orta NPDR
Şiddetli NPDR
Çok Şiddetli
NPDR
Erken PDR
Yüksek Riskli
PDR

Uygulamanın tespit
ettiği NPDR/PDR’li
görüntü sayısı

Datasette bulunan
ve çekilmiş
NPDR/PDR li
görüntü sayısı

Başarım

30
75
100
25

Çalışmaya katılan
hekimlerin
bulduğu ortalama
NPDR /PDR li
Görüntü Sayısı
28
70
75
35

27
73
102
15
9
14

15
30

20
25

%60
%46
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%90
%97
%98
%60

6. TARTIŞMA VE ÖNERILER
Geliştirilen uygulamanın en büyük problemi OpenCV kütüphanesine bağımlı kalınmasıdır. Arayüz için
denenen bir çok platform olmasına rağmen görüntü işleme kütüphanesinin openCV’nin gelişme sürecini
beklemesi tez çalışmasının uygulanabilirliğini geciktirmiştir.
OpenCV kütüphanesinin bu tez çalışmasında bir çok farklı versiyonu denenmiştir. Özellikle Linux üzerinde
phyton diliyle yazılan versiyonu üzerinde oldukça zaman harcanmış ve çekirdek tespit fonksiyonu bu
platform üzerinde hazırlanmıştır. Özellikle 3.0 versiyonundan sonra mobil cihazlar için yeterince destek
alınabilmiş ve bu versiyon sonrasına Hough dönüşümü fonksiyonuna erişilebilmiştir.
Çalışma kapsamında mikroanevrizmaların tespiti gerçekleştirilmiştir. Fakat tam bir PDR tespiti için eksüda,
hemoroji ve IRMA’ların tespiti de şarttır. Bu göz anomalilerin tespiti için openCV kütüphanesinin yeterliliği
sorgulanmalıdır. Bununla birlikte yine Google’ın geliştirmiş olduğu makine öğrenmesi teknolojisi Tensorflow
da oldukça ümit vermektedir. Özellikle görüntü işleme ve derin sinir ağları öğrenmesi için oldukça gelişmiş
bir platform olan tensorflow ile bahsi geçen göz anomalilerin tespitinin çok daha kolay olacağı
öngörülmektedir.
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Abstract
The pipe work vibration in pump station of crude oil transmission pipelines is a chronic and inevitable
problem universally, and so any type of mechanical modification in small piping system is possible and
necessary to improve plant integrity during pipeline operation stage. So the analysis to detect severity &
source of the vibration in small piping system is an important part of the any modification works.
This paper shows a case study that is vibration measurement, analysis and assessment on a carbon steel
pipe work at pump station in crude oil transmission pipelines theoretically and practically.
Three different ways are presented in this paper for identifying the vibration characteristics in terms of
the natural frequencies and vibration shapes affecting the plant operation efficiency. A vibration
measurement at the first stage vent line of MOL (Main Oil Line) pump was treated by practical
approaches of vibration monitoring to confirm that pipe work vibration levels on operational conditions
were still within whether vibration acceptable limits or not. In conjunction with the vibration
measurement, a dynamic strain measurement was carried out to detect any stress investigation work on it
and finally a modal analysis of the first stage vent line on MOL pump was also performed to determine
whether the existing vent line support arrangement could be optimized.
Keywords: Vibration, Pipe work, Natural Frequency, Measurement, Stress Analysis.

1. INTRODUCTION
The small piping systems in pump station of crude oil transmission pipelines have been designed on the basis
of a static analysis with little attention paid to vibration induced fatigue in its design phase traditionally.
Pipework vibration, especially with regard to connection of asymmetric piping discontinuities, has normally
been considered on an ad-hoc basis in the design stage [1]. The field experiences in petroleum industry
indicate that welding crack caused by vibration induced fatigue mainly occurred at 2 inch or under 2 inch
piping systems and asymmetric piping discontinuities (branch connections, elbows, tees and vent lines etc.).
And also vibration induced fatigue failure mostly occurred at the socket weld joint in process piping loop,
according to the American Petroleum Institute recommended practice 571 [2].
In this paper, the methodologies of pipework vibration measurement, analysis and assessment will be
presented with a case study from oil industrial practice. In this way, the vibration (velocity) measurement data
in three orthogonal directions was collected using Energy Institute (EI) Guidelines, which give frequency
dependent assessment criteria to determine the vibration forces present on the first stage vent line of MOL
(Main Oil Line) pump. When the high level of vibration value was observed above 300 Hz on measurement
*
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points, the dynamic strain measurement was carried out to investigate extra stress with levels assessed against
the allowable dynamic stress criteria outlined in BS7608. The finite element (FE) modeling of the pipe work
was constructed using the ANSYS software to predict the pipe work natural frequency levels induced by any
steel structural’s units.

2. EXICATION FORCES ON PIPING SYSTEM
The internal or external forces from different exciter on piping system are the most probable causes of
pipework vibration. Therefore, they can result in vibration fatigue failures on pipe work structural assembly.
Typical major excitation sources are:

2.1. Flow Turbulence
The encountered real situation in field application is flow discontinuity on mechanical instruments connected
to piping system such as partially closed valves, unnecessary pipe bends and the pipe branches etc. Boundary
layer of turbulent flow in piping system can produces the excitation forces on the interior of whole piping
system. If vibration mode of the pipework and turbulent flow driven forces coincide with each other at the
low frequencies (<100 Hz), the natural frequency of the pipework can arise and pipework vibration
destructive effect occurs on the piping system [3].

2.2. Acoustic
Pressure reducing mechanical equipments that causes turbulent mixing and shock waves in piping system (
especially in gas lines ), such as recycling valves, relief valves, surge valves and restriction orifices etc., can
create the high level of acoustical energy at downstream of these equipments. The acoustical energy that is
governed primarily by the flow rate & pressure drop at high frequency (500-2000 Hz) propagates down the
piping system as an acoustic wave. When the vibration caused by acoustical energy could reach one of the
modes of the natural frequency of the pipe work, it leads to severe damage on welded connections, such as
branch connects, welded pipe supports etc., in downstream of piping system. Figure 1 shows the high
frequency circumferential shell modes at a branch connection.

Fig. 1. AIV High Frequency Circumferential Shell Modes from KBR finite element analysis [4].

2.3. Pulsation
The natural frequency of the fluid noise in piping system can amplify low level of pressure pulsation which is
formed by operational pressure and flow variations. As each pulse reaches the end of the piping system it
produces shaking forces, which reflects back down the system. And if the high level of pressure pulsation
matches the natural frequency of the pipe work than excessive vibration occurs at asymmetric piping
discontinuities (branch connects, elbows, tees etc.) [5].

2.4. Machinery
Poorly installed and operated rotating equipments used in piping system generate dynamic forces acting upon
the piping system assemblies. If the natural frequency of piping system and all type of dynamic forces
induced mechanically combined together at machine running speed or orders, the piping system assemblies
are subjected to high level of pipe work vibration [6].

3. VIBRATION INDUCED FATIGUE FAILURE ON PIPING SYSTEM
Fatigue is defined as the progressive and localized material damage that happens when cyclic loading is
applied to a material [7]. The fatigue caused by high-cycle vibration leads to cracks in piping welding
connection points is a piping integrity risk. Prior to any type of pipe work vibration investigation some
critical factors that cause fatigue and affected piping zones should be considered during piping integrity risk
assessment.
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3.1. Critical Factors of Vibration Fatigue
•

Vibration severity and component fatigue resistance.

•

Synchronization of dynamic load with component natural frequency.

•

Sufficiency of component supporting system.

3.2. Effected Zones of Piping System
•

Socket welds and small bore piping at or near pumps and compressors that are not sufficiently
gusseted.

•

Small bore bypass lines and flow loops around rotating and reciprocating equipment.

•

Small branch connections with unsupported valves or controllers.

•

Safety relief valves are subject to chatter, premature pop-off, fretting and failure to operate
properly.

•

High pressure drop control valves and steam reducing stations.
An example of a vibration induced fatigue:

A type of crack that was found by magnetic particle inspection method at pump station in crude oil
transmission pipelines is shown in figure 2. It initiated at the unqualified bracing plate of ½” pipe work and
penetrated on pipe work surface over a length of 28 mm [8].

Fig. 2. Vibration induced fatigue crack from industrial practices

4. MEASUREMENT METHODOLOGY
All vibration characteristics need to be measured to provide sufficient information to define the cause of the
problem on piping system. Mainly two techniques for screening any pipe work vibration on piping system are
available in industrial applications. They are measurement of vibration (velocity) and dynamic strain. The
measurement of these values usually may be sufficient for detecting some problem. But in some cases modal
testing is required to determine vibration shapes and structural natural frequencies.
Modal Analysis is carried out in order to find the piping natural frequencies and the associated mode shapes.
A piping system consists of elastic components (pipes, bends, tees, spring supports etc.) and uneven
distributed masses (varying pipe sizes and fittings, valves, flanges and other rigid components). Once they are
displaced from static equilibrium, the piping system will oscillate at a combination of the mode shapes, each
vibrating at the associated frequency and so modal analysis of piping system is essential in order to determine
the coincidence between the structural natural frequencies and excitation frequencies [9], [10].
The measurements should define the following factors [11].
•

Peak to peak amplitude.

•

Major frequency components.

•

Points of maximum amplitude.

•

Mode shape for each major frequency components.
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5. CASE STUDY
5.1. Background
The crude oil pump stations in the Turkish section of the BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan) pipeline experienced
multiple welding cracks (including fatigue cracks) on the MOL pump casing first stage vent line.
At PT3 pump station, most of the cracks were detected using Magnetic Particle Inspection and Dye-Penetrant
test method on the MOL pump first stage vent line welded gussets.
According to the information provided by Ruhrpumpen, the MOL pump manufacturer, a pipe work vibration
analysis work carried out at PT2 pump station showed that the welded gussets and plate on the first stage vent
line was not effective in suppressing vibration before [12]. In addition to this feedback, it is believed that the
plate welded onto the vent line piping flange on the MOL pumps at PT3 could over-constrain the local pipe
work. See figure 3 for support arrangement.

Fig. 3. Support arrangement on first stage vent line

The welded gussets and plate were considered to be ineffective in suppressing vibration, and most of the
defects reported were found on these support structural members, it was decided that the first stage vent line
support configuration be modified by cutting both the welded gussets and plate, and also removing the bolted
supports. See figure 4 for modified support arrangement.

Fig. 4. Modified support arrangement on first stage vent line

Based on the findings obtained from the pipework vibration investigation work carried out at PT2 in the past,
and the observations at PT3, it was decided that vibration test should be carried out on the first stage vent line
with the modified support arrangement. The main objective of the test was to assess whether the vibration and
dynamic stress levels on the first stage vent line was acceptable after the support modification work. So in
this scope vibration and dynamic stress measurements were carried out only on MOL pump “E” at four
different speeds prior to the modification work in order to assess the effectiveness of the modified support
arrangement. And a modal analysis on the MOL pump first stage vent line was done to determine the
structural natural frequencies of first stage vent line. The aim of this exercise was to assess whether the vent
line support arrangement could be optimized.

5.2. Measurements and Assessment Criteria
5.2.1. Vibration Measurement
Vibration (velocity) data were taken where possible in three orthogonal directions, i.e.:
•

• East-West (Z) – transverse with respect to the pump shaft

•

• Vertical (Y)

•

• North-South (X) – in the pump shaft axial direction
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Vibration measurements were performed using the following equipment:
•

• SKF FFT Analyser, Type MX

•

• Accelerometer, Type 1430-3

Measurements were made in the form of overall and narrow band frequency spectra, with a typical frequency
range of 0 to 1000 Hz (1600 lines), with velocity amplitudes recorded in mm/s (rms).
The pipework vibration amplitudes were assessed to the limits outlined in the Energy Institute (EI)
Guidelines, which give frequency dependent assessment criteria for pipework vibration velocity levels. For an
existing plant, levels in excess of the "Concern" criterion are considered unacceptable for long term
operation, while levels in excess of "Problem" are indicative of the potential for a short to medium term
fatigue failure. During measurements, vibration levels in excess of the “Concern” criterion were recorded.
It is important to note that the assessment criteria for pipework vibration (velocity) levels in the EI Guidelines
only cover up to 300 Hz. High frequency vibration (typically greater than 300 Hz) involves pipework ‘shell’
or complex modes of vibration which have more localized response. For pipework vibration greater than 300
Hz, the dynamic stress limits, as described in section 5.2.2, were therefore used as the principal assessment
criteria.

5.2.2. Dynamic Strain Measurement
Where pipework vibration levels were of concern and/or the dominant vibration frequency was above 300
Hz, dynamic strain measurements were carried out. Strain gauges were bonded onto pipework either side of
the weld lines. Dynamic strain-time histories were then recorded using the FFT analyzer, with levels assessed
against the allowable dynamic stress criteria outlined in BS7608. For on-site assessment purposes, a 17.5
MPa peak-to-peak stress range is used as the applicable limit for steady state (as opposed to transient)
vibration, since the mean ("preload") stress, and historical stress-time history were unknown, i.e. a safety
factor of two compared to the F2 class of weld design case is employed [13]. This is a widely used criterion
referred to in the EI Guidelines.

5.3. Discussion of Measurements and Results
Operational condition of pumps and measurement locations are specified below at the time of vibration
survey.

Fig. 5. Mol Pump “E” first stage vent line and measurement locations

Table I. Measurements were made for three steady state operating conditions
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5.3.1. Pipework Vibration Survey on MOL “E” Pump First Stage Vent Line before Modification
All vibration levels measured during the current survey were acceptable, with the exception of Location V104 on the MOL pump “E” first stage vent line. At 4600 m3/hr (pump speed = 3300 rpm), the maximum
measured vibration velocity on the connection was 62.6 mm/s (rms) at 221 Hz in the “North-South” direction,
as shown in figure 6 (“North-South” with respect to the axial direction of the vent line piping).
The corresponding dynamic stress measurements recorded a maximum level of 38.1 MPa (peak-peak), which
is considerably higher than the recommended limit of 17.5 MPa (peak-peak). The measured stress-time
history and stress spectra are shown in figures 7 and 8 respectively.
As can be seen from figures 6 to 8, both the vibration and stress peaks were dominated by the 4x component
of the pump speed (at approximately 220 Hz), i.e. the first stage vane-pass frequency. Based on use of a rainflow count algorithm on the measured stress-time history data, the predicted fatigue life (for continuous
operation) for this connection was approximately 17.5 days (F2-Class Weld, 2.3% probability of failure).

Fig. 6. Measured vibration spectrum at Location V1-04 in the “North-South” direction

Fig. 7. Stress-time history collected at Location V1-04 at 4600 m3/hr
(pump speed = 3300 RPM)

Fig. 8. Dynamic stress spectrum for stress-time history shown in Figure 7

5.3.2. Pipework Vibration Survey on MOL “E” Pump First Stage Vent Line after Modification
It is evident from the measurement data that removing the welded gussets and plate, as well as one of the
bolted supports on the first stage vent line, did not affect the acceptability of the vibration and dynamic stress
levels on the pipework at the investigated pump speeds. All vibration and stress levels were acceptable after
the support modification work.

1969

In general, vibration and dynamic stress levels on the first stage vent line were dominated by the 2x and 4x
frequency, which corresponds to the twice the pump running speed, and the first stage impeller vane pass
frequency respectively. The 2x frequency is considered most likely due to the beat frequency between the
first and the second stage impellers (4-vane and 6-vane respectively). Based on the measurement data, no
corrective action were deemed necessary for the current support arrangement on the first stage vent line.

6. MODEL ANALYSIS
Structural finite element (FE) model of first stage vent line was constructed using the ANSYS software. The
geometry and dimensions of the vent line, including the bolted supports, were based on the site measurements
than one FE model was generated.

Fig. 9. First stage vent line model with existing support arrangement

Using the FE model shown in figure 9, the structural natural frequencies for the vent line were predicted.
Figure 10 shows the predicted structural natural frequencies for first stage vent line model, together with the
excitation frequency ranges resulting from MOL pump operation. In order to ensure that a coincidence
between the structural natural frequencies and excitation frequencies is avoided, a 5% error band was applied
to the excitation frequency ranges.

Fig. 10. Coincidence check for excitation and structural natural frequencies

As can be seen from figure 10, the coincidence check on the structural and excitation frequencies indicated
that no coincidence is predicted on the first stage vent line with the existing support arrangement.
The modal analysis results reflect the vibration and stress measurement data collected after the support
modification work, where all of the vibration and stress measurements were acceptable.

7. CONCLUSION
Any pipe & steel work in process piping system of crude oil transmission pipelines should be considered a
proper mechanical design at the time of construction to minimize impacts from operational activities and the
possibility of vibration sources. However, some remedial actions can be applied where the design options
have been exhausted or as a modification to an existing system where problems have occurred. In this paper,
based on investigation of undue vibration arising in process piping system herein discussed briefly;
Usually a measurement of vibration amplitude, phase, frequency, and displacement is needed to determine
whether or not any modifications to pipework would increase or reduce stresses on the piping system.
A comprehensive study involving fitting strain gauges at the points of deflection on the piping system and
performing fatigue calculations is considered necessary prior to making any modification work.
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Support of pipework is an effective method in reducing the dynamic stress levels at the welded connection for
vibration induced by flow turbulence, pulsation and mechanical excitation. However, it will not be beneficial
in the case of high frequency acoustic excitation.
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Abstract
In this study, a nickel-based superalloy (Hastelloy C-276) was welded to a stainless steel (AISI 316L) to
form a dissimilar metal weld. Several pairs were welded by gas tungsten arc welding (GTAW) and a NiCr-Mo based alloy (ERNiCrMo-4) was used as consumable material. Microstructural features of welded
dissimilar materials were characterized using light (LM). Hardness measurements and notched impact tests
were performed. All findings were discussed according to the microstructural features.
Keywords: super alloys, stainless steel, weld, microstructure, mechanical properties.

1. INTRODUCTION
Nickel based alloys are commonly used in chemistry, petro-chemistry, space and nuclear industry due to their
superior corrosion resistance in several corrosive media and mechanical stability at elevated temperatures [1,
2]. Although several new generation steels can be used as a high temperature material at 620-650 °C, Hastelloy
C-276, a nickel based alloy, are preferably used due to having more microstructural and also mechanical
stability at elevated temperatures (700-760 ° C) [3, 4].
In recent years, there is a trend on dissimilar materials joining. A weld pair consisting of a stainless steel and a
nickel based superalloy provides several advantages for structures working at elevated temperatures, since the
structures sometimes include some transition zones from high to low temperature [4-9]. Thus, the amount of
high temperature resist alloy, i.e Hastelloy C-276, can be reduced and a significant economic gain is achieved.
However, the composition of Hastelloy C-276 alloy includes Ni, Cr, Mo, W and Fe and these elements having
a major effect on thermal expansion reveal out some problem for the alloy to be welded with another alloy.
The common problem can be observed as cracking in heat affected zone (HAZ), formation of secondary phases
and existence of an unmixed region. Although these metallurgical problems, dissimilar joining is preferred due
to the economical requirements [10].
There are several reports on the dissimilar joining of nickel based alloy and austenitic stainless steel and they
commonly focus on (i) the microstructural features within transition zone, welding metal and HAZ, (ii) carbide
precipitation, (iii) the formation of laves phases as secondary phases, (iv) cracking due to rapid solidification
and (v) the mechanical properties [3, 4, 9, 11-15]. In this study, a dissimilar pair of Hastelloy C-276 and AISI
316L was joined by multi-pass GTAW and not only its microstructural but also mechanical characterization of
partially mixed zone (PMZ) ve HAZ were done.
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2. EXPERIMENTAL STUDIES
Hastelloy C-276 nickel based alloy and AISI 316L alloy was joined by GTAW and ERNiCrMo4 material used
as a filler metal (Figure 1). Table 1 shows the chemical composition (wt.-%) of the alloys used in this study.
V-type welding mouth was opened and the welding was performed by multi-pass (7 passes). The joint design
and welding sequences indicating the multi-pass was schematized in Figure 2. The heat input was varied
between 1.05-1.56 kJ/mm depending on welding parameters. Both welding pool and root zone were protected
by an argon atmosphere.

Fig. 1. A macro image showing the dissimilar joint between Hastelloy C-276 and AISI 316L.
Table I. The chemical compositions (wt.-%) of alloys used.

Alloys

Ni

Si

Mn

Cr

Mo

Cu

Fe

Co

Ti

Al

Nb

W

V

Hastelloy C-276

rest

0.019

0.44

15.4

15.40

0.05

4.70

0.13

0.060

0.220

0.035

3.78

0.11

AISI 316L

10.9

0.048

1.21

16.6

2.12

0.33

rest

0.15

0.007

0.002

0.028

0.07

0.09

ERNiCrMo4

rest

0.070

-

16.0

16.0

-

6.0

-

-

-

-

3.50

0.20

Following the welding procedure, microstructural and mechanical characterizations of dissimilar metal welds
were done. In microstructural characterization, the cross-section of specimens taken from welded parts were
ground using grinding papers of 120, 320, 600 and 1000 mesh, in turn, and polished with diamond paste of 3
µm in size. The polished surfaces were then etched electrochemically with 10% oxalic acid to obtain phase
contrast in the structure. The polished surface was etched with a potential of 10.5 V during 30 seconds. Then,
the etched specimens were investigated using Olympus BX41M-LED model light microscope (LM). In
mechanical characterization, the hardness profile of welded part was examined by Vickers measurements. All
measurements were carried out using a load of 1000 g. Multi notch impact tests were performed at -30 oC and
impact toughness values of all zones i.e base metal (BM), weld metal (WM) and HAZ were also compared.

(a)

(b)
Fig. 2. Schematic illustrations showing the joint design (a) and welding sequences (b).
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3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Microstructural characterization
In this section, all microstructural features of joint metals are introduced. Figure 3 shows the initial structures
of Hastelloy C-276 and AISI 316L alloys. The structure given in Figure 3a exhibits the polygonal shaped
austenite grains of Hastelloy C-276 alloy. LM image given in Figure 3b reflects the elongated delta ferrite phase
embedded in austenitic structure of AISI 316L alloy.

(a)

(b)

Fig. 3. LM images showing the initial structure of Hastelloy C-276 (a) and AISI 316L (b).
The microstructure of weld metal is characterized according to passes. Figure 4 indicates the studied zones
numbered as 1, 2 and 3 and these zones denote the microstructures of the root, mid and face pass. Figure 5
shows the microstructure of several zones within weld metal having a fully solidified austenitic matrix. The
root pass includes very fine cellular structure due to multi heat input (Figure 5a). In TIG welding, elongated
dendritic-cellular structure within upper passes could be modified to fine cellular form due to heat effect
resulting in multi-pass. In mid pass zone (Figure 5b), the structure reflects the both angular columnar cell form
and also coarse cellular one. As seen in Figure 5b, angular columnar cell structure is separated from the coarse
one due to solidification grain boundaries (SGB). In final solidification zone of face pass, the matrix consists
of columnar cell and equiaxed dendrites (Figure 5c).

(a)

(b)
Fig. 4. Macro images showing the studied pass zones.
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(c)

columnar dendrites
structure
fine cellular structure

SGB
coarse cellular structure

(a)

(b)

columnar
dendrites
equiaxed dendrites
t t
SGB

(c)
Fig. 5. LM images showing the microstructures of weld metal; (a) root, (b) mid and (c) face pass.
Several metallurgical phenomena (recrystallization, grain growth, grain boundary segregation, liquidation etc.)
appear in heat affected zone of welded parts. Commercial nickel base alloys are provided in annealed condition,
thus, recrystallization is not occurred. Only grain growth is appeared in HAZ of nickel base alloys and the
degree of growth is varied as a function of the heat input and their initial microstructural features [14, 16].
Figure 6 shows the HAZ microstructures of joint alloys and epitaxial growth (EG) is observed in weld metal
throughout the melting boundaries. Epitaxial growth can be formed due to similar crystal structure (face cubic
center, fcc) of both base metal and weld metal [11]. A partially melted zone (PMZ) is observed in HAZ of AISI
316L (Figure 6a) and this is due to differences in the melting points of base metal (AISI 316L) and weld metal
(a nickel base alloy) [3]. In HAZ of Hastelloy C276, both wetting effect of weld metal and grain growth are
appeared (Figure 6b).

WM

WM

AISI 316L

grain growth
EG

EG

PMZ

Hastelloy C-276

(a)

(b)

Fig. 5. LM images showing HAZ microstructures of AISI 316L (a) and Hastelloy C-276 (b).
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3.2. Mechanical characterization
Figure 7 shows a hardness profile of the welded pair. The hardness values of base metals are 191 HV 10 and 320
HV 10 for AISI 316L and Hastelloy C-276, respectively. The profile indicates that there is a decrease in hardness
from Hastelloy C-276 to AISI 316L alloy. As mentioned before, grain growth is appeared and the decrease in
hardness of HAZ of Hastelloy C-276 (285 HV 10 ) can be attributed to the coarser grains. The hardness of weld
metal is varied according the measured zone. The hardness is measured as 283 HV 10 in the zone close to
Hastelloy C-276, however, the hardness is determined as 239 HV 10 in the zone close to AISI 316L. The
hardness is increased in HAZ of AISI 316L having more δ-ferrite stringers and it is obtained as 223 HV 10 .

Fig. 7. A hardness profile of the welded pair.
V-type Charpy impact test specimens were obtained from both weld metal and HAZ samples. All experiments
were carried out at -30 °C. A diagram indicating a comparison of notched impact energies of tested samples is
given in Figure 8. Although HAZ (C-276-WM) has the highest hardness value, it exhibits the highest energy
(113 J) under impact loading due to its high plastic deformation capability of fcc structure at cryogenic
temperatures. The obtained data for weld metal having a fcc dendritic structure and HAZ (316L-WM) are 70 J
and 66 J, respectively.

Fig. 8. Notched impact energies of tested samples.

4. CONCLUSION
In this study, it is aimed to introduce the microstructural and mechanical characterization of dissimilar metal
weld between Hastelloy C-276 and AISI 316L austenitic stainless steel. The findings can be summarized as;
(i) microscopical characterization revealed out that initial structure of Hastelloy C-276 had a polygonal shaped
austenite grains and AISI 316L had only elongated delta ferrite phase embedded in austenitic structure. Weld
metal exhibited different solidification characteristics i.e fine/coarse cellular and columnar structures according
to studied weld pass. In HAZs, some metallurgical phenomena such as grain growth, partially melted zone,
epitaxial growth were observed.
(ii) in mechanical characterization, th obtained hardness profile showed that there was a decrease in hardness
from Hastelloy C-276 (320 HV 10 ) to AISI 316L (191 HV 10 ). According to notched impact energies, HAZ (C276-WM) had the highest impact energy value as 113 J.
Further studies will focus on the relationship between microstructural features and mechanical data.
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Abstract
In today's world where computers are vital, software that is used in many places has become an important
element. Especially in the software manufacturing industry, developing quality software to meet the needs of the
customer has become a necessity of the competitive business World. In this context, software development process
models have emerged in the development of software products. However, many software processes have been
developed. First, the traditional development models have produced solutions in this area. However, problems
with traditional models such as lack of communication with customers, inability to deliver on time, and inability to
respond to changing requirements in particular have led to emerged to agile approaches. In this study, traditional
methodologies and agile methodologies were examined and their differences, deficiencies and characteristics
were demonstrating and compared
Keywords: Software Methodologies, Traditional Methodologies, Agile Approaches, Methodology Comparisons

1.GİRİŞ
Günümüz dünyasında ticaret, eğitim, endüstri, sağlık ve eğlence gibi birçok alanda geniş bir kullanıma sahip olan
bilgisayar teknolojisi hayatımızın önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Özellikle endüstride karmaşık,
uzun ve tekrarlanan işlemlerin yürütülmesinde kolaylıklar sağlaması ve zaman tasarrufu sağlaması gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelerde önemli bir teknolojik araç olarak kullanılmasına etken olmuştur[1], [2]. Bilgisayarın
gelişimiyle birlikte yazılımlar da modern toplumun önemli bir parçası haline gelmiş ve baş döndürücü bir hızda
ilerlemiştir. Daha önceleri yazılımlar geliştiricinin kendi kendine çözümler üretmesiyle geliştirilirken günümüzde
yazılımların bu şekilde oluşturulması zorlaşmıştır. Özellikle yazılım üretim endüstrisinde müşterinin ihtiyaçlarını
karşılayacak kaliteli, hedeflenen zamanda ve bütçede yazılım geliştirmek rekabetçi iş dünyasının bir gereği haline
gelmiştir. Bu nedenle yazılım yaşam döngüsü olarak ifade edilen ve çeşitli aşamalardan oluşan işlemlerin bir dizi
sırayla gerçekleştirildiği bir formal sistem geliştirilmiştir[3]. Böylece karmaşıklaşan yazılımların güvenilir, doğru,
verimli ve esnek bir şekilde daha kolay ve sistematik bir şekilde geliştirilmesi sağlanmıştır[4]. Bu kapsamda yazılım
ürünlerinin geliştirilmesinde sürece rehberlik edecek yazılım geliştirme süreç modelleri ortaya çıkmıştır[5]. Öncelikle
geleneksel veya ağır olarak adlandırılan geliştirme modelleri ortaya çıkmıştır[6]. Bu modeller plan tabanlı olup, tüm
gereksinimlerin sürecin başlangıcında elde edilmesine, dokümantasyona ve yüksek seviyeli tasarıma önem
vermiştir[7]. Geleneksel modellerin, geliştirmeye çözümler üretirken müşteriyle iletişim eksikliği, zamanında teslimat
ve özellikle gereksinimlerin değişimine cevap verememe gibi problemleri geliştiricileri farklı çözümler aramaya
itmiştir[8]. 2001 yılında bir grup geliştirici tarafından yazılım geliştirme modellerinin tartışıldığı bir toplantı
düzenlenmiş ve toplantıda 12 prensipli bir manifestoya sahip agile (çevik) adlı yeni bir yöntem ortaya çıkarılmıştır.
Bu yöntem hem endüstriyel hem de akademik alanlarda geniş bir kabul görmüştür[9]. Düşük maliyet, yüksek
üretkenlik ve kaliteli ürün, müşteri memnuniyeti gibi vaatleri çevik yazılımın son yıllarda etkin bir şekilde
kullanılmasını sağlamıştır[3],[10]. Ancak her modelin kendine göre projelere sağlayacağı avantaj ve dezavantajlarının
olması çevik yazılımın yaygınlaşmasına rağmen halen projelerde büyük bir oranda geleneksel yaklaşımların da
yazılım mühendisleri tarafından tercih edilmesine etken olmuştur[11]–[18]. Bu çalışmada, var olan geleneksel
metodolojilerden Waterfall, Prototpy, Iterative – Incremental, V-Shape, Sprial modeller ile çevik metodolojilerden
Scrum, XP, FDD, TDD, DSDM, RUP, ASP, Adaptive modeller incelenmiş, farklılıkları, eksiklikleri ve özellikleri
ortaya konarak aralarında karşılaştırmalar yapılmıştır.
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2. YAZILIM GELİŞTİRME KLASİK SÜREÇ MODELLERİ
Geleneksel modeller, plan tabanlı olup sürecin aşamalarının sıralı bir şekilde gerçekleştirildiği, bir aşamanın
tamamlanmadan bir sonraki aşamaya geçilmediği, dokümantasyon ve tasarımın ön plana çıkarıldığı süreçleri
gerçekleştirmektedir [7]. Her sürecin kendine göre uygulamalarda avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Aşağıda 5
geleneksel modelin avantaj ve dezavantajları verilmiş ve aralarında karşılaştırmalar yapılmıştır[19]- [21].

2.1 Şelale Model

Şekil 1. Şelale Model

Yazılım geliştirmede genellikle kullanılan klasik metodolojidir. Wiston W. Royce tarafından ilk kez prensipleri
açıklanmıştır[5]. Aşamalarının doğrusal bir düzende olduğu, ilk aşamalarında planlamayı vurgulayan bir yaklaşımdır.
Yoğun dokümantasyon ve planlama yapar[1]. Birçok büyük şirket ve devlet projelerinde yaygın olarak
kullanılmıştır[20]. Kalite kontrolünde endişe duyulan projelerde iyi çalışır. Sistem gereksinimlerini oluşturmayla
başlar ve mimari tasarım, detaylı tasarım, kodlama, test etme ve bakımla devam eder. Birçok yaşam modeline temel
teşkil eder. Bir sonraki aşamaya önceki aşama tamamlandıktan sonra geçilir[19]. Proje yöneticisi geri dönüşümleri
uygulama tamamen geliştirilip test edildikten sonra alır. Anlaşılması ve uygulanması kolaydır. Küçük ölçekli ve
gereksinimlerin iyi anlaşıldığı projelerde başarılıdır. Ancak gereksinimler belirlendikten sonra sabitlenmesi süreç
sırasında oluşacak değişimlere cevap verememesine neden olur[6], [7], [21]–[25].

2.2 Prototip Model

Şekil 2. Prototip Model

Müşterinin istenilen yazılımının temsilini görmesini sağlayan, gereksinimlerin alınması sırasında ihtiyaçların dışında
ve başlangıçta yazılım ürünün demo versiyonu olarak oluşturulan prototip temelli bir yaklaşımdır[5]. Başlangıçta
sadece prototipin oluşturulması için yeterli bilgiler alınır ve prototip hızlı ve en kısa zamanda elde edilir[19].
Böylece, müşterinin istenilen yazılımın temsili yapısını görmesi sağlanır. Proje sahibi tarafından prototip incelenir ve
yazılımın geliştirilmesi gereken noktaları belirtilerek gereksinimlerin iyileştirme için kullanılması sağlanarak
prototipin bir sonraki oluşumu sağlanır[7]. Bu şekilde süreç, müşterinin ihtiyaç ve beklentileri karşılanana kadar
devam eder. Proje yöneticisi geri dönüşleri prototip tamamlandıktan sonra alır. Büyük ölçekli ve karmaşık sistemler
için caziptir. Geliştiricilere etkin bir deneyim sağlar ve benzer projelerde daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlar.
Geliştirme maliyeti fazladır[1], [2], [6], [20]–[22], [24], [25].
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2.3 Yinelemeli- Artımlı Model

Şekil1 3. İteratif Model

Şelale(waterfall) modelin problemlerine yönelik geliştirilen bir modeldir[20]. Proje için gereksinimlerin tamamının
belirlenmesiyle başlanmaz sadece bir parçasının uygulanması için gerekli gereksinimler tespit edilerek sürece
başlanır. Proje küçük parçalara bölünür. Projenin her aşamasında yazılımın yeni bir versiyonu oluşturulur. Geliştirme
ekibinin sürecin erken zamanlarında sonuçları görmesine imkân verir[2]. Proje kullanıcılarında her bir iterasyonun
sonunda geri dönüşler elde edilerek yeni bir iterasyona geçilir. Her bir iterasyon küçük bir waterfall sürecidir. Her
iterasyonda versiyon iyileştirilerek kullanıcının istekleri karşılanana kadar devam edilir. Ürün adım adım inşa edilir
ve geliştirir. Bundan dolayı arttırımsal bir modeldir. Her bir aşamasında erkenden eksikliklerini ve kusurlarını
görebiliriz[19]. Dokümantasyona daha az zaman harcar bunun yanında tasarıma daha fazla zaman ayırır. Tüm
gereksinimler yaşam döngüsünün başında tanımlanmadığı için sistem mimarisi ve sorunları ortaya çıkabilir[7]. Orta
ve büyük projelerde başarılı sonuçlar verir[1], [5], [6], [22], [24], [25].

2.4 V-Şekil Modeli
Gereksinimler

Sistem

Sistem
Tanımlama

Kullanıcı Model

Mimari Model

Sistem

Bitmiş Sistem

Sınanmış
Sistem

Sınanmış Alt
Sistem

Alt Sistem

Modül

Sınanmış
Modül

Gerçekleştirim Modeli

Şekil 4. V-şekil (V-shape) Model

Şelale(waterfall) modelin genişletilmiş bir türüdür. Süreçlerin sıralı bir şekilde gerçekleştirildiği bir modeldir. Bu
modelde de bir aşama tamamlanmadan diğer aşamaya geçilmez[20]. Yazılımın her bir geliştirme aşamasında bu
aşamalara eşdeğer bir test sınama aşaması oluşturulur. Gereksinimlerin elde edilmesi sırasında test planı oluşturulur.
Test etme waterfall modele göre daha çok vurgulanmaktadır[19]. Üst düzey tasarım safhasında sistem mimarisi ve
tasarımı üzerinde durulur. Alt düzey tasarım safhasında gerçek yazılım bileşenleri gerçekleştirilir ve birim testi
oluşturulur. Uygulama aşamasında da kodlama yapılır[2]. Kodlama bir defa tamamlandıktan sonra V şeklindeki
modelin sağ tarafı yani daha önceden belirlenmiş olan test planı devreye girer[20]. Kullanımı kolaydır. Kullanıcının
projeye katkısı bulunmaktadır. Test planlaması sürecin başında yapıldığından dolayı waterfall modele göre başarı
şansı daha fazladır. Esneklik azdır. Risk analizi ilgili planlamalar yoktur. Zor ve pahalı bir modeldir. Proje de geri
bildirimler tüm uygulama tamamlandıktan sonra test uygulaması şeklinde alınır. Belirsizliklerin az, iş tanımlarının
belirgin olduğu, küçük ve orta ölçekli projeler için uygundur[2], [5], [7], [19], [23], [24].
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2.5. Sarmal Model
Planlama

Amaca,
alternatiflere ve
sınırlamalara
karar verme

Risk
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Risk
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Risk
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Risk Analizi
Alternatifleri
değerlendirme
ve risk analizi
İşin
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Risk
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planlaması ve kullanıcı
değerlendirmesi

Kullanıcı Değerlendirme

Üretim

Servis

Şekil 5. Sarmal (Sprial) Model

Sarmal (Sprial) yazılım geliştirme modeli 1988 yılında Boehm tarafından önerilmiştir[22]. Risk analizi tabanlı bir
modeldir. 4 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar planlama, risk analizi, üretim ve değerlendirme aşamalarıdır. Bu modelin
süreçleri bir sprial yapıda düşünülüp geliştirildiğinden bu adı almıştır[19]. Çevrimsel tekrarlamalı bir yapıya sahiptir.
Çevrim başlangıçta gereksinimlerin toplandığı planlama aşamasıyla başlar. Risk analizi aşamasında riskler
önceliklerine göre belirlenir ve bunlara göre alternatif çözümler geliştirilir. Risk analizi safhasının sonunda bir
prototip oluşturulur[2]. Değerlendirme aşamasında ise müşterinin elde edilen çıktıyı incelemesi sağlanır. Elde edilen
yeni gereksinimleri de göz önünde bulundurarak bir sonraki çevrime geçilir. Her iterasyonda prototip gelişim
gösterir. Müşterinin ihtiyaçları karşılanıncaya kadar bu çevrim devam eder. Sprial modelde açısal bileşenler
ilerlemeyi gösterirken yarıçapı maliyeti temsil eder. Yüksek riskli orta ve büyük ölçekli projelerde uygudur. Yaşam
döngüsünün ilk aşamalarında ürün çıktısı oluşturulur. Özellikle ürünün incelenmesi yeni çevrim geliştirme süreci için
yararlıdır. Maliyetli bir modeldir. Projenin başarısı büyük oranda risk analizi aşamasına bağlıdır[7],[20],[25]-[27].

2.6 Geleneksel Modellerin Karşılaştırması
Tablo 1. Geleneksel yaklaşımların aralarındaki karşılaştırmalar[1], [2], [5], [7], [19], [20], [22]–[25].
Model Özellikleri

Waterfall

Prototip

İteratifİncremantal

V-Shape

Sprial

Gereksinim
Belirleme

Başlangıçta

Başlangıçta
yeterince

Başlangıçta

Başlangıçta

Başlangıçta
yeterince

Maliyet

Düşük

Yüksek

Düşük

Yüksek

Yüksek

Proje Büyüklüğü

Küçük ve iyi
tanımlı

Büyük ve
karmaşık

Orta ve büyük

Küçük ve orta

Orta, büyük
ve riskli

Başarı Oranı

Düşük

Yüksek

Düşük

Yüksek

Yüksek

Esneklik

Katı

Son derece esnek

Çok az esnek

Biraz esnek

Esnek

Risk Analizi

Sadece başlangıçta

Risk analizi yok

Düşük

Düşük (Planlama yok)

Yüksek

Uzun

Az

Az

Az

Projeye bağlı

Sadece başlangıçta

Yüksek

Başlangıçta

Başlangıçta

Yüksek

Basitlik

Basit

Basit

Orta düzey

Zor

Orta düzey

Kaynak Kontrolü

Var

Yok

Var

Var

Var

Maliyet Kontrolü

Var

Yok

Yok

Var

Var

Uygulama
Zamanı
Kullanıcı
Katılımı

1982

3. ÇEVİK YAZILIM GELİŞTİRME SÜREÇ MODELLERİ
Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi yazılımlarında gelişmesine, değişmesine ve karmaşık bir hal almasına neden
olmuştur[3],[12],[28].Ancak geleneksel yaklaşımların bu yeni gelişmelere cevap verememesi yeni yolların
aranmasına neden olmuş ve sonuçta alternatif olarak agile metodolojisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır[8], [19].
Bu metodolojiyle yazılım geliştirme sürecine müşteriyle işbirliği, değişimlere hızlı cevap verme, düşük maliyet,
yüksek kalite ve hızlı üretim sağlama özellikleri kazandırılmıştır. Geliştirilen her çevik metodununda kendine göre
avantaj ve dezavantajları ortaya çıkmış ve buna göre projelerde kullanılmışlardır. Bu kapsamda aşağıda Scrum, XP,
FDD,TDD, RUP, DSDM, ASD, RAD gibi metodların özellikleri avantaj ve dezavantajları ortaya konmuş ve
aralarındaki karşılaştırmalar yapılmıştır[20], [22], [24]-[26], [28]–[36].

3.1 Scrum

Hazırlık

Ürün

Finansman
Paydaşlarla görüşme
Ürün backlog oluşturma
Vizyon
Takım oluşturma

Scrum
Süreci
Scrum
Rolleri

Şekil 6. Scrum Süreci

Jeff Stjerland ve Ken Schawaber tarafından 1990’ların ortalarında geliştirilmiştir[8]. Scrum adını Rugby oyunundaki
bir taktikten almıştır[19]. Scrum metodolojisinde de aynı şekilde üretken, hızlı organize olunarak istenilen amaca
takım olarak ulaşılması hedeflenmiştir. Diğer çevik yaklaşımlarda olduğu gibi klasik yöntemlerin aksine kısa
döngülerle çıktı üretme ve sürekli iyileştirme felsefesine dayanır[2]. Proje, gereksinimlerin uygulandığı sprint adı
verilen küçük parçalar halinde geliştirilir[32]. Her parça için klasik yöntemlerdeki analiz, tasarım, kodlama, test gibi
aşamalar uygulanır ve bir ürün elde edilir. Üye sayılarının 5 ile 20 kişi arasında olduğu sprint takımları projeyi
geliştirir. Gereksinimler ürün sahibi tarafından belirlenir. Belirlenen bu gereksinimler “Product Backlog” adındaki
ürün geri kaydında tutulur. Her sprint için ürün geri kaydındaki öncelikli gereksinimler seçilerek “Sprint Backlog”
oluşturulur. Sprint için belirlenen gereksinimler sprint süresince değiştirilmez. Takım sprint süresince her gün proje
yöneticisi liderliğinde bir araya gelir. Bu toplantı en fazla 15 dakika ve ayakta gerçekleştirilir. Sprint bittiğinde sprint
raporu çıkarılır. Yeni sprint için yeni gereksinimler seçilerek bir sonraki sürece geçilir[5]. Sprintler 4 haftadan fazla
olamaz. Üretilen değerlerin sonuçları müşteriye sıkça gösterilerek hızlı geri beslemeler alınır. Geri beslemeler
doğrultusunda her parçanın gelişimi müşterinin gözetiminde sürekli ve hızlı bir şekilde sağlanır[36]. Böylece gereksiz
işler en aza indirilir, riskler ve hatalar hızlı bir şekilde giderilir, sürecin zamanı kısalır, maliyet azalır, üretkenlik ve
esneklik artar. Gereksinimleri kolay tanımlanamayan kaotik şartlara sahip yazılım projelerinde, küçük, orta ve büyük
projeler için uygundur[6], [8], [24], [31], [34].

3.2 XP (Extreme Programming)
Basit tasarım

Kullanıcı hikayeleri
Değerler
Kabul testi ölçütleri
Iterasyon planı

Prototipler

Tasarım
Yeniden
düzenleme

Planlama
Kodlama

Program
onarımı

Ürün
Test etme
Kabul
testleri

Şekil 7. XP Süreci

1983

Kent Beck tarafından 1999 yılında ortaya çıkmış, işlevselliğinin çok küçük artışlarla geliştirme ve teslimatına dayalı
bir yazılım geliştirme modelidir[19]. Gereksinimleri değişen projeler için önerilmiştir. Gereksinimler ürün sahibi
tarafından önceliklerine göre belirlenir. Daha sonra bunlar proje ekibinin işleyebileceği küçük parçalar haline
bölünür[2]. Bu küçük parçaların gereksinimleri süreç sırasında scrum modelin aksine değişebilir. Geliştiriciler her
parçanın hikâyesine göre gerekli zamanı tahmin ederler ve geçerli iterasyonun yapılmasına karar verirler. Belirlenen
iş parçacıkları geliştiriciler tarafından işlenir. Her bir birim için kod yazmadan önce birim testleri yazılır. Daha sonra
kodlama yapılır[22]. Yazılım çiftler halinde yapılır ve bu aşamada kodlamayla kodlamanın dışındaki takım
elemanları yazılım tasarım kusurlarını ve genellikle kodlama problemlerini izlerler. Daha sonra birim testleri
yapılarak doğru çalışıp çalışmadığına bakılır. Müşteri ortaya çıkan ürünü kullanır ve geri bildirimlerde bulunur.
Sürekli kod iyileştirme mevcuttur. Kullanıcıların etkin bir şekilde katıldığı bir yaklaşımdır[2]. Süreç içerisine katılan
müşterilerin ilgisini tutmak zordur. Çoklu paydaşların olduğu yerde öncelikleri değiştirmek zordur. Takım
bilgisayarlı kübiklerle bölünmüş büyük bir odanın ortasında durur. Küçük ve orta ölçekli projelerde etkindir. Kalite
güvencesi ve gereksinimleri için teste dayalı bir yaklaşımdır. Dokümantasyonu temel alan projeler için kullanımı
zordur. Programlama kısmı maliyetlidir[6], [22], [24], [27], [31], [32], [34].

3.3 FDD (Feature-Driven Development)
Tasarım
denetimi

Tasarım

Kodlama

Birim testi
Özellik
seti

2 günden 2 haftaya
kadar tekrarlarla
özellik oluşturarak
tasarım

Özellikler
gurubu

Bütünleşme

Kod
denetimi
Ana yapı

Şekil 8. FDD

FDD kısa iterasyonlu ve gerçek işlevselliğe odaklı, değişik boyutlarda büyüyebilen, tekrarlamalı bir yazılım
geliştirme metodolojisidir. İşlevleri basittir ve bu da yeni elemanların kolaylıkla ekibe eklenmesine olanak sağlar[19].
Proje yöneticisi tarafından belirtilen gereksinimler FDD de özellik olarak ifade edilir. Doğru iş tanımı doğru iş
anlamına gelmektedir. Proje sahibi geri bildirimleri projenin tüm safhasında proje ekibiyle iletişim içerisinde alır[5].
FDD yazılım geliştirme modeli temelde 5 süreçten oluşur. Bütünüyle bir modeli geliştirme, özellik listesi oluşturma,
özelliklerin planı, özellikleri tasarlama ve özellikleri gerçekleştirme süreçleridir. Küçük, orta ve büyük projeler için
uygundur[6], [25], [31].

3.4 TDD (Test Driven Development)

Bir test yaz

Başla
Red
Kod
temizleme

Uygulanabilir
kod nasıl
geliştirilir?

Test
hataları

Yeniden
düzenle
me

Test odaklı
geliştirme
Green

Test için
kod yaz

Kod testi
geçti

Şekil 9: TDD

1984

Birim testi çevresinde gelişen bir metodolojidir. Herhangi bir gerçek kod yazılmadan önce test işlevleri yazılır ve
daha sonra test devreye girer. Testler geliştiriciye daha önceden var olan kodların varlığını bildirerek tekrar
yazılmamasını sağlar. Test yapılmadan kodlamaya geçilmişse işlemler durdurulur ve test işlemi yapılır. Proje sahibi
geri bildirimleri test işlemleri bittikten sonra alır. Orta ve büyük işletmelerde başarılıdır[5], [9], [37].

3.5 RUP (Rational Unified Process)
Yazılım geliştirmeye disipliner yaklaşım sergileyen bir çerçeve metodolojisidir[5]. Yazılım projelerinin farklı türleri
için yol haritaları belirlerler. Herhangi bir modellemede kullanılabilir. RUP aslında yazılım geliştirmeye yardımı
amaçlamıştır. Süreç tanımı içerisinde gereksinim yönetimi, yazılım değişim kontrolü, yinelemeli yazılım geliştirme,
mühendislik tabanlı bileşenleri kullanma, görsel modelleme ve kalite güvencesi olmak üzere 6 uygulamayı içerir.
Çapraz fonksiyonlu projeler ile iyi çalışır. Küçük, orta ve büyük ölçekli projeler için uygundur[19], [28], [33].

3.6 DSDM (Dynamic System Development Method)
DSDM kısa zamanlı projeleri geliştirmede kullanılan timebox yaklaşımlı iteratif bir metodolojidir. 1994 bir grup
şirket tarafından İngiltere de geliştirilmiştir. Kalite standartları projenin başlangıcında sıkı bir şekilde belirlenir. Test
etme erken aşamalarda başlar ve tüm yazılım geliştirme süreci boyunca devam eder[5], [19]. DSDM 9 prensibe
dayanır. DSDM nin altında yatan ana prensipler hızlı teslimat, aktif kullanıcı iletişimi, güçlü geliştirici takım, şirketin
ihtiyaçlarına gerçek çözümler, iteratif ve arttırımsal gelişim, değişimlere hızlı cevap, yüksek kaliteli üretim ve
projenin her aşamasında test etmektir[30]. DSDM gereksinimleri geleneksel yaklaşımlardaki gibi sabit değildir.
Sürecin işlenmesi süresinde değişebilir. Yüksek kaliteyi ve gereksinim değişimlerine adaptasyonu vurgular. Sağlam
bir altyapıya sahiptir. Orta ve büyük projeler için uygundur[6], [24], [37].

3.7 ASD (Adaptive Software Development)

Gereksinimlerin
karşılanması

Uyarlanabilir
döngü planı
Spekülasyon

İşbirliği

Ürün

Bileşenlerin test
edilmesi

Şekil 10. ASD

James A. Highsmth tarafından geliştirilmiştir. İteratif geliştirme tabanlı bir yaklaşımdır. Yüksek hızlı ve yüksek
değişim gösteren yazılım projeleri için çözümler sunan bir yaklaşımdır. ASD riskleri kabul eder ve etkinlikleri
verimli bir şekilde yönetir. Projenin geri bildirimleri her bir iterasyon tamamlandığında alınır. ASD statik yaşam
döngüsü yerine dinamik olarak spekülasyon, işbirliği, öğrenme aşamalarından oluşan yaşam döngüsünü kullanır.
Spekülasyonda projenin görevi tanımlanır. İşbirliği, yüksek değişiklik gösteren sistemlerde geliştirme takımının
önemi vurgular. Öğrenme, gereksinimlerin değişebildiği kısım. ASD daha çok sonuca ve kaliteye odaklanır. Küçük,
orta ve büyük ölçekli projeler için kullanılır[5], [19], [26], [37].

3.8 RAD (Rapid Appliation Development)

Analiz ve hızlı
tasarım

Prototip
döngüsü

Oluşturma
Şekil 11. RAD

1985

Test etme

Uygulama

Geleneksel yöntemlerden elde edilen daha yüksek kalitede sonuç ve daha hızlı geliştirme sağlayan iteratif bir
metodolojidir.2-3 ayda oluşturulması istenen projeler için uygundur. Geliştirme aşamalarına sıkı zaman limitleri
koyar. Müşteriyle etkileşimi ön plana alır. Planlamaya daha az geliştirmeye daha fazla önem verir[25]. Sürecin
başlangıcında müşterinin gereksinimlerini tamamen belirlemek için hızlı bir prototip ortaya koyar. Müşteriden geri
bildirimler alınarak bir sonraki iterasyona iyileştirmelerle geçilir. Her yineleme ortalama birkaç hafta sürer. RAD
geliştirme zamanını azaltır ve bileşenlerin yeniden kullanılabilirliği geliştirmenin hızlı olmasına yardımcı olur. Tüm
fonksiyonları modülerdir. Sürecin başlangıcından itibaren sorunlara çözümler bulur[22]. Ancak, projenin başarısı için
yüksek kalitede geliştiricilere ihtiyaç vardır[19]. Modelleme yeteneklerine bağımlılık vardır. Modelleme maliyet çok
yüksek olduğundan ucuz projelere uygulanmaz. Aynı zamanda çok dinamik ve olası problemlerin zor tanımlandığı
projelerde de etkindir[6], [24].

3.9 Çevik Metodolojilerin Karşılaştırılması
Tablo 2. Çevik yaklaşımların aralarındaki karşılaştırmalar [2], [6], [8], [9], [19], [20], [22], [26], [31]–[33].
Model
Özellikleri

Scrum

XP

FDD

Proje
Büyüklüğü

Küçük,
orta ve
büyük

Küçük ve
orta

Küçük,
orta ve
büyük

Başarım
Oranı

Gereksini
mleri
kolay
tanımlan
mayan
kaotik
projelerd
e yüksek

Doküman
tasyonu
dikkate
alınmaya
n
projelerd
e yüksek

Geliştirme
Yaklaşımı
Takım
İletişimi
Müşteri
Katılımı
Proje
Dökümantas
yonu

İteratif ve
artırımsal
Günlük
toplantıla
r
Doğruda
n ve
yüksek
Sadece
basit
düzeyde

TDD

RUP

Küçük, orta ve
büyük

Küçük,
orta ve
büyük

DSDM
Orta ve
büyük

Doğru iş
tanımlı
projelerd
e yüksek

Test odaklı
projelerde
yüksek

Çapraz
fonksiyonl
u
projelerde
iyi çalışır

Kısa
zamanlı
geliştirile
cek
projelerd
e yüksek

İteratif ve
artırımsal

İteratif

İteratif

İteratif

İteratif ve
artırım

Etkin

Etkin

Etkin

Etkin

Doğruda
n ve
yüksek
Sadece
basit
düzeyde

Raporlarl
a ve
yüksek
Döküman
tasyon
önemli

Yüksek

Yeterli

ASD
Küçük,
orta ve
büyük
Sonuca
ve
kaliteye
odaklı
yüksek
hızlı
değişim
gösteren
projelerd
e yüksek

RAD
Küçük, orta
ve büyük

Modelleme
maliyeti
yüksek
olduğundan
ucuz
projelerde
uygulanmaz

İteratif

İteratif

Etkin

Etkin

Etkin

Yüksek

Sık ve
yüksek

Yüksek

Yüksek

Kapsamlı

Yeterli

Sadece
basit
düzeyde

Zayıf
dökümantas
yon

4. ÇEVİK VE GELENEKSEL YAKLAŞIMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI
Tablo 3. Çevik ve geleneksel yaklaşımların karşılaştırmaları [1], [9], [16],[17] [20], [24], [26]-[27], [31]–[37].
Model Özellikleri

Geleneksel Yaklaşım

Temel Hipotezi

Sistemler tamamen belirtilebilir, öngörülebilirdir.
Plan tabanlı bir modeldir. Dökümantasyon ve
tasarım ön plandadır. Anlaşılması ve
uygulanması kolaydır.

Maliyet
Müşteri Katılımı
Müşteri Gereksinimleri
Yaklaşım
Başarım Ölçütü
Büyüklük
Yeniden Modelleme
Test Etme
Birincil Hedefleri
Kalite Kontrol
İletişim
Yönetim Stili
Bilgi Yönetimi

Yüksek
Düşük
Detaylı ve önceden tanımlı. Süreç sırasında
değişmez.
Öngörü
Planın gerçekleştirimi
Büyük takım ve projeler
Pahalı
Kodlama tamamlandıktan sonra
Yüksek kalite
Zor planlama ve sıkı kontrol. Zor ve geç test
Resmi
Komuta ve kontrol
Açık

1986

Çevik Yaklaşım
Müşteriyle işbirliği, değişimlere hızlı
cevap verme, düşük maliyet, yüksek kalite
ve hızlı üretim. Hızlı geri beslemeye
dayalı. Sürekli iyileştirme var. Müşteri
katılımı üst düzeyde.
Düşük
Yüksek
İnteraktif gereksinim girişi. Hızlı değişim
var.
Adaptif
İş değeri
Küçük takım ve projeler
Pahalı değil
Her iterasyonda
Hızlı üretim
Kalıcı testler vardır.
Resmi değil
Liderlik ve işbirliği
Sözsüz

5. SONUÇ
Modern iş alanında teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ve değişmesi yazılım geliştirmeyi de etkilemiştir. Yazılım
geliştirmede gereksinimlere istenildiği gibi cevap verecek ve üretim sağlayacak geleneksel ve çevik olarak iki büyük
felsefe ortaya çıkmıştır. Geleneksel yaklaşımlar, plan tabanlı olup sürecin aşamalarının sıralı bir şekilde
gerçekleştirildiği, dokümantasyon ve tasarımın ön plana çıkarıldığı, müşterinin katılımının sınırlı olduğu
yaklaşımlardır. Geleneksel yaklaşımların yeni gelişmelere cevap verememesi çevik yaklaşımların ortaya çıkmasını
sağlamıştır. Bu yaklaşımla, müşteriyle işbirliği, değişimlere hızlı cevap verme, düşük maliyet, yüksek kalite ve hızlı
üretim özellikleri kazandırılmıştır. Böylece çevik yaklaşımlar müşterinin taleplerine kısa sürede çözümler ve artan
gelirler sağlamıştır.
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Effect on Cutting Forces of Minimum Quantity Lubrication
Methods in Hard Turning of 90MnCrV8 Cold Work Tool Steels
N. Yılmaz,*, A. Öndaş
Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Technology Faculty, University of
Suleyman Demirel, Isparta, Turkiye

Abstract
In this study, effect of hard turning process parameters under condition DRY and MQL (Minimum
Quantity Lubrication) on average main cutting force investigated. For this purpose cold work tool steel at
58 HRc hardness DIN 1.2842 (90MnCrV8), was machined at the processing parameters that four
different cooling method: DRY 0,00 ml/h; MQL1 2,00 ml/h; MQL2 6,50 ml/h; MQL3 9,50 ml/h, three
different cutting speeds: 80; 100; 120 m/min, three different feed rate: 0,05; 0,075; 0,1 mm/rev and
constant cutting depth 0,25 mm with ceramic cutting tool (CNG 12 04 08 TO1020 650). Experimental
design was determined as full factorial by Taguchi method and conducted 36 experiments. Depending on
the cutting parameters determined during turning were determined as DRY and three different amount of
MQL, the effect of DRY, MQL1, MQL2 and MQL3 on cutting force assessment through comparison
between these conditions. As a result, MQL machining has reduced the main cutting force; 26,49%
average compared to DRY condition.
Keywords: Minimum quantity lubrication, Hard turning, Cutting force, Taguchi Design
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Teknolojik gelişmelerin oldukça hızlı olduğu modern dünyada, imalat endüstrileri bir taraftan ekonomik,
verimli, esnek ve daha kısa süreli imalat yöntemlerini kullanarak gelişmelere katkı sağlamakta, diğer taraftan
ekoloji, enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunması gibi konuları da dikkate alarak sürdürülebilirliği
sağlamaya çalışmaktadır. Modern imalat endüstrisinin bu çabalarından birisi fonksiyonel ihtiyaçlardan dolayı
oldukça yaygınlaşan yüksek sertlikteki malzemelerin işlenmesidir [1]. Günümüz endüstrisinde, yüksek
sertliğe sahip veya sertleştirilmiş malzemeler; yüksek statik ve dinamik dayanımları, aşınma direnci ve
yüksek termal kararlılıklarından dolayı; kalıp, otomobil, takım tezgahı, uzay ve uçak endüstrisi gibi birçok
alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır [2]. Bundan dolayı bu malzemelerin işlenmesinde optimum kesme
koşullarının (kesme parametreleri, kesici takım, takım tezgahı ve soğutma şartları açısından) araştırılması
önemli bir konu haline gelmiştir. Sert malzemelerin işlenmesi 1980’li yıllara kadar konvansiyonel işleme
prosedürlerine göre (şekil 1 a); iş parçasının tavlanması, istenen şekle tornalanması, sertleştirilmesi ve
ardından şekil, boyut ve yüzey tamlığını sağlamak için son olarak taşlanması şeklinde adımlardan oluşan,
oldukça zor ve pahalı bir işlemdi. Daha sonraki yıllarda rijit takım tezgahları, özel takım tutucular, yeni sert
takım malzemelerinin gelişmesiyle sert malzemelerin direk olarak işlenmesi anlamında “sert işleme”
teknolojisi uygulanır hale gelmiştir [3]. Böylece sert malzemelerin bitirme işlemleri için konvansiyonel
çözümdeki taşlama işlemleri ve öncesindeki yumuşatma ısıl işlemlerine gerek kalmadan, direk olarak
işlenmesiyle, daha kısa ve ekonomik imalat prosedürü gelişmiştir. İki prosedürün 9 kriter açısından teknik
karşılaştırması şekil 1.c’de gösterilmiştir.

a)

b)

c)

Fig. 1.a) and b) Comparative technologic steps of conventional and hard manufacturing methods, c) technical comparison
(a ve b. Konvansiyonel üretim ile sert tornalamanın teknolojik adımları c) teknik karşılaştırılması [4]

Sert tornalama işlemi iş parçasının sertliği 45 HRc’ den daha sert malzemelerin özellikle çeliklerin, kaplamalı
karbür, seramik, CBN, PCBN ve PCD gibi geometrisi belirli (tek ağızlı) sert kesici takımlar kullanılarak
nispeten yüksek kesme hızı, düşük talaş derinliği ve ilerleme ile işlendiği bir bitirme işlemidir. Kullanılan
kesici takımlar özellikle yüksek sıcaklıklarda sertliği ve aşınma direnci yüksek gelişmiş takımlardır. Amaç
sert parçaların direk olarak işlenerek istenilen boyut, geometri ve yüzey kalitesinin sağlanmasıdır. Öncesinde
ve sonrasında ilave hiç bir işleme gerek kalmadan işlem gerçekleştirilir. Ancak genel olarak sert işleme
özelde ise sert tornalamada olayın gerçekleşmesi, klasik talaş kaldırma işlemlerinden farklıdır. Sert işleme,
benzersiz teknolojik ve termo-mekanik şartlar altında, yumuşak malzemelerinin işlenmesinde gözlenen kesme
mekanizmasından (talaş formasyonu, ısı oluşumu ve takım aşınması bakımından) tamamen farklı olarak
gerçekleşir [4]. Literatürde sert tornalama sürecindeki olayları açıklamak için iki teoriden bahsedilir.
Bunlardan en çok kabul göreni; talaş kaldırma süresince kesici takımın önünde tavlama işlemine benzer bir
şekilde yüksek sıcaklık bölgesi oluşur ki bu da işlenen malzemenin yumuşamasını ve böylece kolay
kesilmesini sağlar. İkinci teoriye göre; yüksek basma gerilmesiyle oluşan plastik deformasyon prosesin
belirgin özelliğidir. Bu olay işparçası malzemesi ve final yapıyı belirleyen işleme şartlarıyla direkt ilgilidir.
Bu teori araştırmacılar için hala ilgi çekicidir [3]. Sert tornalama; imalat maliyetini ve üretim zamanını
azaltması, karşılaştırılabilir yüzey kalitesi sunması nedeniyle tercih edilmekle birlikte, yüksek takım maliyeti,
rijit tezgah ihtiyacı, işlenmiş yüzeyin yorulma ömrünü azaltan -beyaz katman- olarak isimlendirilen
mikroyapı değişimi ve kalıntı gerilmeler ve yetersiz boyut hassasiyeti gibi olumsuz yönleri de bulunmaktadır.
Sert tornalama ile ilgili yapılan çalışmalarda tavsiye edilen en uygun faktörler; yüksek kesme hızı, küçük
ilerleme ve talaş derinliği kombinasyonu, kesici takımın, negatif talaş açısı ve büyük uç yarıçapı, kesme
kenarını ufalanmadan (chipping) korumak için pah ve/veya yuvarlatma, ince deforme olmamış talaş kalınlığı
(testere diş talaş) ve kuru işleme yada MQL kullanımıdır [2].
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Sert işleme ile ilgili literatürde üzerinde tartışılan en önemli sorulardan birisi de soğutma sıvısı kullanılıp
kullanılmayacağıdır. Bu konuda araştırmacılar arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Bartarya ve
Choudhury (2012)'ye göre çalışmaların çoğu soğutucu kullanmadan yapılırken, daha az çalışma soğutucu
kullanarak gerçekleştirilmiştir. Dişli gibi aralıklı kesme ile işlenen parçalarda, parçaya sürekli giriş-çıkış
yapıldığında termal şok nedeniyle takımın kırılmasına neden olabileceğinden, bu tür uygulamalarda kuru
işlemenin daha uygun olacağı ifade edilmektedir. Sürekli kesme işlemlerinde ise kuru şartlarda yüksek takım
sıcaklığının ön kesme bölgesinde tavlama etkisi ile işparçasını yumuşatarak kolay işlenmesini sağladığı ifade
edilmektedir [5]. Fakat kuru işleme sonucunda parçanın aşırı ısınmasından kaynaklı işlem sırasında parçaya
temas edilememesi, ölçüm yapılamaması, termal çarpılma ve buna bağlı mikro yapı değişimleri -beyaz
katman oluşumu- ayrıca yüksek sıcaklığa bağlı parçanın geometrik kalitesinde azalma ve yüzey kalitesinin
bozulması gibi problemler ortaya çıktığı görülmektedir. Bu nedenle bazı uygulamalarda soğutucu kullanımı
zorunlu olmaktadır [1-3-5-6]. Literatür incelendiğinde sert işleme de soğutucu kullanılan araştırmalarda çok
farklı soğutma tekniklerinin kullanıldığı da görülmektedir. Umbrello vd. (2012) sertleştirilmiş (54HRc) AISI
52100 çeliğinin sert tornalanması sırasında kriyojenik soğutmanın yüzey kalitesine etkisini incelediği
çalışmada, kriyojenik soğutmanın beyaz katman kalınlığını sınırlandırıp iyi yüzey kalitesi sunarken, kuru
işlemenin ise kalıntı gerilme profilini etkileyerek sonuçta iş parçasının yorulma ömrünü artırdığını ifade
etmişler. Sonuç olarak krojenik soğutmanın ürün ömrünü olumlu etkileyen iyi yüzey kalitesi sağlama
potansiyeline sahip olduğunu belirtmişlerdir [7]. Diğer bir çalışmada Haq ve Tamizharasan (2006) sert
tornalamada alternatif bir soğutma sistemi olarak seramik kesici takım içerisine yerleştirdikleri ısı borusu
sistemiyle soğutmayı incelemişlerdir. Isı borusunun malzemesini, vakum değerini ve geometrik
optimizasyonunu yaptıkları çalışmada sonuçta kesme bölgesi sıcaklığının kesicinin yumuşama sıcaklığının
altına düştüğünü ve takımın aşınmasında %6-9 arasında azalma olduğunu bulmuşlardır [8]. Dilbag ve Rao
(2008) sertleştirilmiş AISI 52100 çeliğinin seramik kesici takımla sert tornalanması işleminde alternatif
soğutucu olarak grafit ve molibden disülfit (MoS 2 ) katı yağlayıcı kullandıkları çalışmalarında, kuru
işlemeden daha iyi bir yüzey kalitesi elde etmişlerdir. Yüzey kalitesinde MoS 2 'in grafitten daha iyi sonuç
verdiği ayrıca kesme kuvvetlerinin de grafite göre daha düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Böylece katı
yağlayıcıların, kuru ve ıslak işlemeye bir alternatif olabileceğini vurgulamışlardır [9]. Sert tornalamada
performansı iyileştirmek için yapılan diğer bir çalışmada (Chinchanikar ve Choudhury, 2014), 55 HRc
sertliğindeki AISI 4340 çeliğinin kaplamalı karbür takımla işlenmesi esnasında MQL soğutmanın etkisini
incelemişlerdir. MQL soğutma ile yüksek kesme hızlarında, takım ömründe %20-25 iyileşme potansiyelinin
olduğunu iddia etmişlerdir [10]. Yine Kumar vd., (2017) yaptıkları bir çalışmada sertleştirilmiş AISI 4340
çeliğinin CBN kesici takımla tornalanması sırasında kuru, ıslak ve MQL şartlarında işlenmesinin kesme
kuvvetleri ve takım-talaş ara yüzey sıcaklığına etkilerini incelemişlerdir. Taguchi yaklaşımıyla tasarladıkları
deney sonuçlarını gri ilişkisel analiz ile değerlendirmişlerdir. Elde edilen optimum sonuçlar göstermiştir ki,
yüksek kesme hızı ve düşük ilerleme ile MQL en iyi sonucu vermiştir [11].
Bu çalışmada, 58 HRc sertliğinde 60 mm çapında ve 500 mm uzunluğundaki DIN 1.2842 (90MnCrV8)
soğuk iş takım çeliğinin, dört farklı işleme şekli (Kuru 0.00 ml/h, MMY1 2,00 ml/h, MMY2 6,50 ml/h,
MMY3 9,50 ml/h), üç farklı kesme hızı (80, 100, 120 m/dak.), üç farklı ilerleme miktarı (0,05, 0,075, 0,1
mm/dev) ve (ap=0,25 mm) sabit talaş derinliği işleme parametrelerinde, (mixed) seramik kesici uç (CNGA 12
04 08 TO1020 650) ile CNC torna tezgahında işlenmesi sonucunda oluşan kesme kuvvetlerinin belirlenmesi
amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışma ile ayrıca sert malzemelerin işlenebilirliğine MMY sisteminin katkıları
deneysel olarak araştırılmıştır. Seramik kesici uçlar kuru işlemeye uygun olmasına rağmen, MMY sistemi ile
de kullanılabilirliği deneysel olarak gözlemlenmiş ve bu açıdan literatüre katkı sağlamıştır.

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE (DENEYSEL PROSEDÜR)
Bu çalışmada kullanılan soğuk iş takım çeliği; ısıl işlemlerdeki yüksek boyutsal kararlılığı, çatlamaya karşı
yüksek direnci, orta tokluk ve aşınma direnci ile endüstride ölçme takımlarında, ağaç, kâğıt ve metal kesme
bıçaklarında, kesme zımbaları, enjektör pimleri ve vida takımları gibi birçok alanda kullanılan malzemelerdir.
Malzemenin kimyasal içeriği, %0.9C, % 0.25Si, %2Mn, %0.35Cr ve %96.4Fe'dir. Kesici takım olarak
Al 2 O 3 +TİC mixed seramik kesici uç (CNGA 12 04 08 TO1020 650) kullanılmıştır. Kesme kuvvetleri
dinamometre ile ölçülmüştür. Deneysel koşullara ait diğer detaylar Tablo. 1 de verilmiştir..
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Table I. Description of components and parameters in experimantal study (Deneysel çalışmalarda kullanılan
bileşen ve parametrelerin tanımlanması)
Components /
Cuttingtinsert

Descriptions

Cutting tool

Cold work tool steel at 58 HRc hardness DIN 1.2842 (90MnCrV8), BÖHLER
K720
Ceramic cutting tool (CNG 12 04 08 TO1020 650) SANDVİK

Tool holder

DCLNL 2525 M12 TAKIMSAŞ

CNC Turning center

ALEX ANL-75

Dynamometer

KISTLER 9722-A

Amplifier

KISTLER 5070A11100

Cutting Fluid

MQL LB-8000 (Accu-lube vegetable-based oil)

MQL flow rate

2-6.5-9.5 ml/hr

Cutting velocity

80-100-120m/min

Feed Rate

0.05-0.075-0.1mm/rev

Depth of cut

0.25mm

3. RESULTS AND DISCUSSIONS (SONUÇLAR VE TARTIŞMA)
Deneysel çalışmalarının planlanmasında tam faktoriyel olarak belirlenmiştir. Deney tasarımında kaliteyi
optimize etmek için kullanılan kontrol edilebilir değişken parametreler ve bunların seviyeleri Tablo 2'de
verilmiştir. Tam faktoriyel deney tasarımına göre 3 seviyeli 2 faktör ve 4 seviyeli 1 faktör 32x41 toplam 36
deney yapılması planlanmıştır ve deneyler belirlenen kombinasyonlara göre gerçekleştirilmiştir.
Optimizasyon için "En küçük en iyi" (the smaller-the better) kriterine göre sinyal/gürültü (S/N) oranları
belirlenmiş ve optimizasyon yapılmıştır.

Table 2. Quality Control Factors and levels (Kalite Kontrol Faktörleri ve Seviyeleri)
Faktör
Kesme hızı
İlerleme
İşleme Şekli

Birim
m/dk
mm/dev
ml/h

1.Seviye
80
0,05
KURU
(0,00)

2.Seviye
100
0,075
MMY1
(2,00)

3.Seviye
120
0,1
MMY2
(6,50)

4.Seviye
MMY3
(9,50)

Çalışmada, sert tornalama sırasında kesici takım üzerinde oluşan kesme kuvvetlerinin 3 eksendeki bileşenleri
ölçülmüş ancak değerlendirme için ana kesme kuvvetlerinin ortalama değerleri dikkate alınmıştır. Yapılan
deneylerden alınan ölçüm sonuçlarının Taguchi analizi şekil 2 ve 3'te grafik çıktıları verilmiştir. Şekil 2'de her
bir faktörün farklı seviyelerde verdikleri kesme kuvveti sonuçları toplu olarak görülmektedir. Buna göre
kesme kuvvetinin en küçük olduğu MMY3 9,5 ml/h debi, 120 m/dk kesme hızı ve 0,005 mm/devir ilerleme
değeri en uygun kesme koşulları olarak bulunmuştur.
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Faktörler
130

İşleme Şekli (ml/h)

Vc [m/dak]
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Esas kesme kuvveti Fc [N]
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Fig.2. Variation of cutting force depend on parameters (Deney parametrelerine bağlı olarak esas kesme
kuvvetindeki değişim)
yapılan 36 deney içinden debisi en yüksek MQL şartları ile yüksek kesme hızı ve düşük ilerlemede en iyi
sonuç elde edilmiştir. Şekil. 2’de ki grafikler incelendiğinde artan debi miktarı ile birlikte esas kesme kuvveti
değerlerinde azalma eğilimi gözlenmektedir. Artan kesme hızının kesme kuvvetleri üzerinde olumlu bir
etkiye sahip olduğu genel olarak bilinmektedir. Yüksek kesme hızlarında 1. deformasyon bölgesinde artan
sıcaklık, malzeme sertliğinin azalmasıyla deformasyon işleminin kolaylaştırmakta ve buna bağlı olarak kesme
kuvvetleri de azalmaktadır. Yapılan bu çalışmada da benzer bir eğilim gözlenmiş ve artan kesme hızına bağlı
olarak kesme kuvvetleri azalma eğilimine girmiştir. Gözlemlenen bu azalma eğilimi, alışılmış tornalama
işlemlerindeki kadar yüksek olmamıştır. Bu durum MMY sisteminin, yağlama etkisinin yanında soğutma
etkisinin de olduğunu göstermektedir.. Bu sonuç giriş kısmında bahsedilen literatür verileriyle uyumludur.
Bartarya ve Choudhury (2012) çalışmalarında; düşük kesme hızlarında, düşük kesme sıcaklığı ve yığma talaş
(build up edge-BUE) oluşumundan dolayı yüksek kesme kuvvetleri elde edilirken, yüksek kesme hızlarında
ise iş parçasının yumuşamasına neden olan yüksek kesme sıcaklığı nedeniyle kuvvetlerde azalma olacağını
ifade etmişlerdir[5].
İlerleme miktarındaki artış kesme kuvvetlerinin artmasına sebep olmuştur. Bu, beklenen bir durum olup, sabit
kesme derinliğinde ilerlemedeki artışla birlikte artan talaş kesit alanı kesme kuvvetlerindeki artışın temel
sebebidir. Kumar vd., (2017) yaptıkları çalışmada MMY ile yüksek keme hızı ve düşük ilerlemede en iyi
sonucu almışlardır [11]. MMY debisindeki artışla birlikte kesme kuvvetlerinde azalma eğilimi
göstermektedir. MMY uygulamasının kesme kuvvetleri üzerinde olumlu etkisi olmuştur. Taguchi metodu ile
elde edilen esas kesme kuvveti S/N oranları Şekil. 3’de verilmiştir. Esas kesme kuvveti için tasarım
yapılırken S/N oranı için “en küçük en iyi” seçeneği tercih edilmiştir ve S/N= [-10 log 1/n (Σy2)] bağıntısıyla
hesaplanmıştır. burada n ölçüm sayısını, y ise ölçülen büyüklüğün değerini göstermektedir.
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Fig.3. S/N ratio for main cutting force values (Esas kesme kuvveti (Fc) değerleri S/N oranları)
Esas kesme kuvveti, S/N oranının en yüksek değerinde en düşük, tam tersi en düşük değerinde ise en yüksek
değerdedir. Minimum kesme kuvveti değeri, maksimum S/N oranı -35,87 olan MMY3 9,50 ml/h debi, 120
m/dak kesme hızı, 0,05 mm ilerleme miktarı, 0,25 mm talaş derinliğinde 62,13 N olarak tespit edilmiştir.
Maksimum kesme kuvveti değeri ise minimum S/N oranı -43,65 olan KURU 0,00 ml/h debi, 100 m/dak
kesme hızı, 0,1 mm ilerleme miktarı, 0,25 mm talaş derinliğinde 152,21 N olarak belirlenmiştir.
Taguchi ile optimize edilmiş kontrol faktörlerinin kesme kuvveti üzerindeki etki oranlarını bulmak için
yapılan varyans analizi sonuçları tablo 3'de verilmiştir. Varyans analizi sonucuna göre; ilerleme esas kesme
kuvveti üzerinde en önemli etkiye sahiptir (P<0,05). Tablodan da anlaşılacağı gibi faktörlerin esas kesme
kuvvetine etkileri ilerleme miktarı %62,705, soğutma şekli %16,681, kesme hızı %2,252'dir. Bu sonuçlara
göre esas kesme kuvvetini en fazla ilerleme miktarı, daha sonrada soğutma şekli etkilemektedir.

Table 3. Varians analsys results for cutting force data (Fc Esas kesme kuvveti verileri için varyans analizi
sonuçları)
Serbestlik
Derecesi

Karelerin
Toplamı

Varyans

F
Değeri

P
Değeri

%
Dağılım

Kesme hızı (Vc) m/dk

2

761,9

380,9

3,62

0,059

2,252

İlerleme miktarı (f)
mm/dev

2

21213,500

10606,8

100,77

0,000

62,705

İşleme Şekli (Q) ml/h

3

5643,400

1881,1

17,87

0,000

16,681

İşleme Şekli*Kesme hızı

6

919,5

153,3

1,46

0,272

2,718

6

3434,8

572,5

5,44

0,006

10,153

4

594,7

148,7

1,41

0,288

1,758

Hata

12

1263

105,3

Toplam

35

33830,8

Değişim kaynağı

İşleme Şekli* İlerleme
miktarı
Kesme hızı* İlerleme
miktarı

3,733
100,000

Taguchi analizi sonucunda elde edilen tüm faktör-seviye kombinasyonu için I no'lu regresyon bağıntısı elde
edilmiş ve bu bağıntı ile optimum parametreler için bir kesme kuvveti tahmini yapılmıştır. Tablo 4 de
gösterildiği üzere, esas kesme kuvveti değeri Taguchi tahmini ile 64,77 N olarak hesaplanmıştır.
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Table 4. Prediction main cutting force for optimum conditions and comparison with results (Optimum şartlar
için esas kesme kuvvetinin (Fc) tahmini ve deneysel sonuçlarla karşılaştırılması)
Soğutma şekli (ml/h)

MMY3-9,5

Kesme hızı Vc (m/dak)

120

İlerleme miktarı f (mm/dev)

0,05

Talaş derinliği ap (mm)

0,25

Tahmini Fc (N)

64,77

Doğrulama Deneyi Fc (N)

62,13

Yaklaşım (%)

95,92

Teorik olarak elde edilen esas kesme kuvveti değerini doğrulamak için belirlenen optimum deney şartlarında
doğrulama testi yapılmıştır. Yapılan doğrulama testi sonucu elde edilen esas kesme kuvveti değeri 62,31 N
olarak ölçülmüştür. Minimum kesme kuvveti değeri elde etmek için I nolu bağıntı ile teorik olarak
hesaplanan esas kesme kuvveti değeri doğrulama testi sonucu ile karşılaştırılmış ve %95,9 oranında gerçek
değere yaklaşım tespit edilmiştir. Esas kesme kuvveti için Minitab 17.0 paket programı yardımı ile elde
edilen regresyon formülü denklem (1)’de verilmiştir.
Fc=-15,3-4,73*Q+0,176*Vc+2249*f+0,0568*Q*Vc-46,8*Q * f - 8,51*Vc*f

(1)

Son olarak 36 deneyden elde edilen tüm veriler kullanılarak, yüzey yanıt yöntemi ile verilerin modeli
oluşturulmuş, modelleme sonrasında oluşturulan formüller tüm eşleştirmeler için tahmin ettirilmiştir. Tahmin
edilen değerler deney sonuçları ile karşılaştırılarak doğrusal eğilim çizgisi grafikleri oluşturulmuştur (Şekil
3). Tam faktöriyel yöntem ile oluşturulan grafik için karşılık gelen tutarlılık katsayısı (R2) değeri 0,959 olarak
tespit edilmiştir.
Şekil. 4’de tahmini modelden elde edilen verilerle deneysel sonuçların karşılaştırılması yapılmıştır. Grafik
incelendiğinde tahmini verilerle elde edilen sonuçların örtüştüğü görülmektedir.

Fig.4. Comparison of prediction model to experimental data (Kesme kuvveti değerleri için tahmin
modelinden elde edilen verilerle deneysel sonuçların karşılaştırılması)

4. CONCLUSIONS (GENEL SONUÇLAR)
Sertleştirilmiş 90MnCrV8 (DIN 1.2842) çeliğin mixed seramiklerle sert işlenmesi sırasında kuru ve 3 farklı
MQL miktarının kesme kuvvetleri üzerindeki etkisinin incelendiği çalışma sonucunda aşağıdaki genel
sonuçlar elde edilmiştir
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i.

Esas kesme kuvveti üzerinde en fazla etkiye %62,705 ile ilerleme miktarı, daha sonrada % 16,68
ile soğutma şekli etkilidir.

ii.

Kesme hızındaki artışın kesme kuvvetleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir.
Yapılan çalışmadan elde edilen bulgularda, artan kesme hızının kesme kuvvetleri üzerindeki olumlu
etkisi olduğunu ortaya koymuştur.

iii.

Bu deneysel çalışmada, kesme hızındaki artışa bağlı olarak kesme kuvvetlerinde azalma eğilimi
olduğu görülmüştür. Kuru işleme şartlarında ortalama Fc esas kesme kuvveti 117,177 N iken
MMY1 de 89,758 N, MMY2 de 89,455 N ve MMY3 de ise 86,134 N dur. MMY3 işleme
şartlarında kuru işlemeye oranla kesme kuvvetlerinde %26,49 bir azalma görülmüştür.

iv.

MMY debisindeki artışla birlikte kesme kuvvetlerinde azalma eğilimi görülmüştür. Kesme
kuvvetlerinde debiye bağlı olarak görülen bu azalma eğilimin, MMY uygulamasının
soğutma/yağlama etkisiyle kesme bölgesindeki sürtünme kuvvetlerini azalttığını söylemek
mümkündür.

v.

Bu çalışmada kullanılan MQL debisi, yağ ve suyun eşit oranda karıştığı kabul edilerek verilmiştir.
Sonraki çalışmalarda yağ ve su oranlarının farklı miktarları için çalışmalar yapılabilir. Ayrıca MQL
akışkanı içerisine nano partikül ilave edilerek özellikle soğutucunun ısı transfer özelliğinin
iyileştirilmesi de bu alanda yeni araştırma konularındandır.

5. REFERENCES (KAYNAKLAR)
[1] Sivaraman, V., Prakash, S., Recent developments in turning hardened steels-A review, Frontiers in
Automobile and Mechanical Eng. IOP Conf. Series: Materials science and engineering 197; 2017.
[2] Suresh, R., Basavarajappa, S., Gaitonde, V.N., Samuel, G.N., Davim, J.P., State-of-the-art research in
machinability of hardened steels, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal
of Engineering Manufacture 0 (0); p.1-19, 2012.
[3] Davim, J.P., Modern machining technology:a practical guide, UK and USA, Woodhead Publishing, 2011.
[4] Grzesik, W., Advanced machining processes of metallic materials. theory, modelling, and application, 2th
edition Elsevier, 2017.
[5] Bartarya, G., Choudhury, S.K., State of art in hard turning, Int. J. of Machine Tools and Manufacture 53
82012); 1-14, 2012.
[6] Liew, P.J., Shaaroni, A., Sidik, N.A.C., Yan, J., An overview of current status of cutting fluids and
cooling techniques of turning hard steel, Int. J. of Heat and Mass Transfer 114 (2017); 380-394, 2017.
[7] Umbrello, D., Micari, F., Jawahir, I.S., The effects of cryogenic cooling on surface integrity in hard
machining: A comparison with dry machining, CIRP Annals-Manufacturing Technology 61 (2012); 103106, 2012.
[8] Haq, A.N., Tamizharasan, T., Investigation of the effects of cooling in hard turning operations, Int. J.
Advanced Technol (2006) 30; 808-816, 2006.
[9] Dilbag, S., Rao, P.V., Performance improvement of hard turning with solid lubricants, Int. J. Advanced
Technol (2008) 38; 529-535, 2008.
[10] Chinchanikar, S., Choudhury, S.K., Hard turning using HiPIMS-coated carbide tools: Wear behavior
under dry and minimum quantity lubrication (MQL), measurement 55; 536-548, 2014.
[11] Kumar, S., Singh, D., Kalsi, N.S., Optimization of the machining performance during hard turning of
AISI 4340 steel under different cutting environments using taguchi-grey approach, Asian J. of Applied
science and Technology 1 (7); 1-5, 2017.

1996

1997

The Design of Waste Energy Recycling Exhaust System and
Investigation of Its Effects on the Engine
İ. Temizer *1, T. Yüksel2, İ. Can 3
*1,2,3

Cumhuriyet Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü , Sivas

Abstract
In this study, a system convert into electric energy the engine exhaust gas heat energy was designed. At the same time, the
system's electrical energy production and its effects on the engine were investigated. In case of establishing a
Thermoelectric Generation (TEG) system based on exhaust system in internal combustion engine, the continuity of the
energy will be provided and the emissions of greenhouse gases in the environmental dimension will be reduced. It has been
believed that the electrical energy produced by thermoelectric generators may have an important effect to meet a part of
the energy produced by alternators. Thermoelectric is the science that examines the electrical potential that is composed on
the materials due to the temperatures of the liquid or solid materials. In this study, a prototype which electric connection of
the 20-piece thermoelectric modules mounted on the structure made from Aluminium 6061 material was been developed for
the working principle suitable to the thermoelectric generator systems. The engine was operated at low, medium and high
speeds and the cylinder pressure variations, generated generator voltage and current values were recorded.

Keywords: Waste Heat energy, Thermoelectric systems, Back Pressure

1. GİRİŞ
Ülkelerin enerji ihtiyaçlarını karşılanması esnasında doğanın korunması, verimliliğin artması ve
kaynak çeşitliliğinin sağlanması önemli unsurlardır. Petrol kökenli enerji kaynaklarının sonlu
olması, çevre üzerinde oluşturduğu tahribat, birim fiyatının artması gibi faktörler alternatif enerji
kaynaklara olan yönelişimizi hızlandırmaktadır. Alternatif enerji kaynakları ile birlikte mevcut
enerji kaynaklarının verimli, dönüştürülebilir ve sürdürülebilir olması da son derece önemlidir.
Bunun en güzel örneklerini içten yanmalı motorlar alanında görmekteyiz. Bilindiği üzere içten
yanmalı motorlarda petrol kökenli yakıtların yanı sıra alternatif birçok yakıt çeşidine de rastlamak
mümkündür. Ancak hangi yakıt çeşidi olursa olsun motorlarda yakıttan elde edilen efektif enerji
sınırlıdır. Motorlarda sürtünme kayıpları, ısı kayıpları, egzoz gazlarının enerji yoğunluğu
düşünüldüğünde motorlarda üretilen enerjinin yaklaşık % 65-70’i atıl enerjiyi oluşturmaktadır [1].
Atık ısı enerjisini faydalı elektrik enerjisine dönüştürebilen sistemlerden biri termoelektrik
sistemlerdir. Termoelektrik yapılar yalıtkan alt ve üst yüzey arasında çok sayıda p-n çiftlerinden
meydana gelen yarı iletken malzemelerden oluşur. İki yarı iletken arasında elektriksel bağlantıyı
sağlayan bir iletken kullanılır ve en üst kısmı genellikle seramik kaplıdır. Termoelektrik
sistemlerde performans, kullanılan termoelektrik malzemenin tipine göre değişkenlik
göstermektedir.
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Şekil 1. Yarı iletkenlerde elektron hareketleri

Şekil 1’de görüldüğü gibi yarıiletkenin tüm elektronları değerlik bandındadır, iletim bandında hiç
elektron bulunmadığı için bir yalıtkan gibi davranır. Yarı iletkenlerin en belirgin özelliği;
iletkenliklerinin, iyi iletkenlerle yalıtkanlar arasında oluşu ve sıcaklığın artmasıyla artışıdır. Şekil
1’de sıcaklığın artmasıyla valans bandındaki elektronlar iletkenlik bandına geçerler ve iletime
katılırlar. Geride pozitif yüklü boşluklar bırakırlar ve bu şekilde yarı iletkenlerde elektronlar ve
boşluklar olmak üzere iki tip yük taşıyıcı elde edilir. Elektronların bu hareketi bir elektrik akımının
oluşmasına neden olur [2]. Motorlarda yanma sonucu oluşan ısı enerjinin büyük bir kısmı egzoz
sistemi yardımıyla atmosfere atıldığı düşünüldüğünde egzoz gazlarının sahip olduğu enerji
potansiyeli son derece önemlidir. Günümüz çalışmalarının atık ısı enerjisinin dönüşümünü
yapabilecek sistemler üzerinde yoğunlaştığını görmekteyiz. Atık enerjinin yarı iletken malzemeler
kullanılarak elektrik enerjisine dönüşümünü gerçekleştiren termoelektrik kavramı günümüzde bu
alanda birçok çalışmaya öncü olmaktadır. Bu alanda yapılan bir çalışmada farklı devir ve yüklerde
çalıştırılan bir dizel motorunda termoelektrik jeneratör sistemi ile edilen elektrik enerjisi
incelenmiştir. 40 adet termoelektrik jeneratör modülü kullanılarak yaklaşık 156 Watt (W)’lık bir
elektrik enerjisi üretilmiştir [3]. Bu alanda yapılan bir başka çalışmada içten yanmalı bir motorun
egzoz sistemine uyarlanan termoelektrik jeneratör sisteminde farklı kanatçık kalınlıkları ve
sayısının sistem üzerindeki ısı ve akış analizleri gerçekleştirilmiştir. Kanatçık kalınlığının
optimum 2 mm, sayısının 6 olduğu tespit edilmiştir [4]. Termoelektrik jeneratörün uygulama
alanlarını arttırmak amacıyla doğrudan bağlantılı yeni bir konsep geliştirilen bir başka çalışmada
motorun farklı devir ve yük sayılarında maksimum 40 W elektrik enerjisi üretilerek dönüştürme
verimi yaklaşık %2 tespit edilmiştir [5]. Araç uygulamaları için üretilen sistem egzoz gazlarının
geri dönüşümünde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Egzoz gaz sıcaklığının 600 oC, çıkış gücünün
125 W olduğu sistem, tek silindirli motora uyarlanmıştır [6]. Termoelektrik jeneratör sistemlerinin
egzoz gaz akışını bozan kompleks geometrili yapılarında geri basınç potansiyeli yüksektir [7-9].
Motorlarda egzoz kanalı içerisinde oluşabilecek geri basınç motordaki yanma olayı etkileyebildiği
gibi motorun yakıt tüketiminin artmasına da neden olur. Bu nedenle basit geometrilere sahip
kanatçık yüzeylerinin kullanılması gerekir [10]. Egzoz sistemi boyunca egzoz gazlarının akışı için
gerek olan güç motor üfleme gücü olarak bilinir. Bu güç motor tarafından sağlanır. Ancak egzoz
sistemi elemanları ve TEJ ısı değiştirgeci sistem tarafından oluşturulan akış direnci nedeniyle
değişir. Değişen üfleme gücü egzoz gazı geri basıncı tarafından değişmektedir [11]. İçten yanmalı
bir motorun atık egzoz gazı ısı enerjinin kullanıldığı bir başka çalışmada motor devri ve yüküne
bağlı olarak üretilen elektrik enerjisi değerlendirilmiştir. Çalışma aynı zamanda numerik analizler
ile desteklenmiştir. Minimum egzoz gazı basıncı düşüşü oluşturulmak istenen prototip ile yaklaşık
12-45 W’lık bir elektriksel çıkış gücü elde edilmiştir [12]. Şüphesiz termoelektrik sistemler ile
elektrik enerjisi üretiminin amaçlandığı sistemlerde en önemli faktörler biri de soğutma etkisidir.
Termoelektrik jeneratör sistemlerinde etkili soğutma şekilleri sistemin verimini arttırmaktadır.
Elektrik üretim sistemlerinde elde edilen enerjinin verimli bir şekilde iletilmesi ve depolanması da
son derece önemli konulardan biridir. Fark sıcaklıklarına bağlı olarak üretilen enerji miktarının
kıyaslandığı bir başka çalışmada aynı zamanda farklı elektriksel yüklerin üretilen elektrik enerjisi
miktarına etkisi incelenmiştir. Çalışmada, soğutucu akışkan olarak hava ve su soğutma sistemleri
kullanılmıştır. Soğutucu kanal içerinde akışkan olarak hava kullanımı ile basınç düşüşünün su
akışkanının kullanımına kıyasla daha fazla olduğu tespit edilmiştir [13]. Araçlarda egzoz gazı geri
kazanımı hem yakıt tüketim değerlerini hem de zararlı gaz emisyonlarını azaltacağı
düşünülmektedir. 3.0 L V6 motorunda yapılan testlerde egzoz sisteminin atık ısı enerjisinin
dönüşümü gerçekleştirilmiştir. 1541 W ısı transferinin sağlandığı sistemde 38 W elektrik enerjisi
elde edilerek termoelektrik sistem verimi yaklaşık olarak %2.46 olarak belirlenmiştir [14]. Yapılan
birçok araştırmada gaz akışkanların basınç düşüşleri üzerinde sıcaklığın etkisinin ihmal edilebilir
bir seviyede olduğu vurgulanmıştır. Dolayısıyla TEJ sistemli motorda egzoz geri basınç değerleri
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incelendiğinde ciddi basınç değişimleri yaşanmamıştır [15]. Termoelektrik sistemlerden üretilen
gücün artması için, ısı transfer oranının da artması gerekir. Bu farklı soğutucu akışkan veya ısı
değiştirgeçleri yardımıyla sağlanabilir. Aynı zamanda termoelektrik malzemelerin sistemler
üzerindeki etkisini araştıran bir başka çalışmada en fazla güç üretimi 158.4 W olmuştur [16].
Egzoz gazları yanma esnasında oluşan uçucu ve parçacık şeklinde bir takım maddeler içerir.
Özellikle egzoz sisteminde karmaşık geometriler bu maddelerin birikmesine ve motora ters basınç
oluşturmasına neden olabilir. Motorda oluşacak ters basınç motorda düzensiz yanmaya ve motor
performansının bir miktar azalmasına neden olur. Sistemde meydana gelebilecek basınç düşüşleri
aynı zamanda motorun egzoz gazlarını sistem boyunca itmek için gerekli gücü ile
ilişkilendirilebilir. Bu güç parazit kayıp olarak adlandırılır. Bu nedenle mümkün oldukça düşük
olması gerekir. Bu alanda yapılan çalışmalara bakıldığında TEJ sisteminin motor üzerindeki
etkilerini gösterecek deneysel çalışmalar yeterli değildir. Bu çalışmada, benzinli bir motorun egzoz
sistemine montajı gerçekleştirilen TEJ sisteminin elektrik üretim kapasitesi ile birlikte sistemin
motor üzerindeki etkisini araştırılmıştır.
2. MATERYAL VE METOT
Deneyler Baturalp Taylan Marka motor dinamometresine bağlı tek silindirli 4 zamanlı benzinli
motorda gerçekleştirilmiştir. Tablo 1, deneylerde kullanılan motorun teknik özelliklerini
göstermektedir.
Tablo 1. Deney motorunun teknik özellikleri
Motor modeli
Loncın G420 F
Motor soğutma teknolojisi

Hava soğutmalı

Silindir sayısı

1

Motor Hacmi

420 cc

Maksimum Güç

3600 dev/dak, 8.5 kW

Sıkıştırma oranı

8.3:1

Motor düşük orta ve yüksek devir aralıkları olan 1250, 1750 ve 2250 dak-1 devirlerde, tam gaz
kelebeği açıklığında çalıştırılmıştır. Deneylerde egzoz gazının hız değerleri PCE-PFM-2 cihazı
yardımıyla ölçülmüştür. Motorun farklı çalışma şartlarında TEJ sisteminin ürettiği elektrik
enerjisnin tespiti için 2 çeşit multimetre kullanılmıştır. Ayrıca elektrik üreten TEM’lerin çalışma
sıcaklık aralıkları k tipi termokupl yardımıyla kaydedilmiştir.

Şekil 2. Deney düzeneği

Şekil 2’de görüldüğü gibi, sistemde 12 V gerilim altında farklı akım değer aralıklarında çalışabilen
bir fan kullanılmıştır. Buradaki amaç TEJ sistemi tarafından üretilen elektriğin bir alıcı tarafından
çekilmesini sağlayarak üretilen elektrik gücünün hesaplanmasıdır. Termoelektrik jeneratör
sistemlerinin tanımına uygun olarak üretilen sistemlerde aranan en önemli özellikler işlenebilir
özelliği, hafif olması, korozyon dayanımı, ısı iletim katsayısının yüksek oluşu ve iyi kaynak
edilebilmesidir. Bu nedenle çoğu endüstride kullanılan alüminyum 6061 malzemesi bizimde bu
çalışmamızda kullanılmıştır. MIG kaynağı kullanılarak dikdörtgen yapıda oluşturulan bu sisteme
iki adet soğutma bloğu sisteme bağlanmıştır. Akış yapısına uygun olarak iki adet lüle egzoz
gazlarının kademeli giriş ve çıkış yapmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Ayrıca egzoz
gazlarından daha fazla yararlanmak adına egzoz gaz akışını en az etkileyebilecek kanatçık sistemi
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tasarlanmıştır. Sistemde egzoz akış yönüne paralel yerleştirilen kanatçıklar 2 mm kalınlığa sahip
olup alüminyum malzemeden oluşmaktadır. Sistemde sıcak yüzeyi egzoz gazlarının geçiş yaptığı
blok gerçekleştirirken, soğuk yüzeyi ise iki adet soğutma sağlamaktadır. Soğutma suyu sisteme
bütün çalışma şartlarında 0.9 m/sn hızda ve 15 0C sıcaklıkta girmiştir. Sistemde atık ısı enerjisini
elektrik enerjisine çevirecek 20 adet TEM kullanılmıştır. Egzoz sisteminde yapılan değişikliklerin
motor üzerindeki etkisini gözlemleyebilmek amacıyla FEBRİS Yanma Analizi Yazılımı
Cumhuriyet Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenen bu projesi kapsamında satın
alınmıştır. Febris programına tanımlanan motor silindir çapı, strok boyu, silindir sayısı ve biyel
kolu uzunluğu gibi motora ait teknik verilere ihtiyaç duyar. Yazılım sistemi enkoder ve basınç
sensörü yardımıyla iki farklı sensör tarafından desteklenmektedir.
Tablo 2. TEJ sisteminin ölçütleri
Sistem
Özellikler
Elemanları
Uzunluk:120 mm, Daralan kesit dış
çapı:45 mm,

Lüleler

Geniş kesit Yükseklik:100 mm, Et
kalınlığı: 2mm
Dikdörtgen yapı

Uzunluk: 340 mm, Yükseklik: 100 mm,
Genişlik 185 mm, Et kalınlığı: 2mm

Soğutucu Blok

Uzunluk: 340 mm, Yükseklik: 35 mm,
Genişlik: 185 mm, Et kalınlığı 15mm,
Su giriş ve çıkış çapı: 20 mm

TEM

56 mm x 56 mm x 5 mm

Bütün modüller kendi aralarında elektriksel olarak seri bağlı olup, DC/DC konvertöre bağlantısı
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca iki farklı sıcaklığına sahip yüzeyler arasında çalışan TEM’lerin
yüzeylerle birleşimi esnasında oluşabilecek mikropkobik boşluklar termal macun uygulanarak
giderilmiştir. Bu uygulama ile aynı zamanda TEM ‘lerin tüm yüzeylerindeki ısının uniform
dağılması sağlanacaktır.

Şekil 3. Bağlantısı yapılan TEM’ler

Sistemde kullanılan bir başka yapı ise DC/DC dönüştürücülerdir. Bu dönüştürücüler, güç
dönüştürücülerinin bir sınıfı olup voltaj seviyelerini belirlemede önemli bir rol oynamaktadırlar.
Modern elektronik sistemlerde bu dönüştürücülere güç kaynaklarından belirli bir voltajı
dönüştürmek için ihtiyaç duyulmuştur. Aynı zamanda bu dönüştürücüler çıkış gerilimlerini de
düzenlemiş olurlar. Otomotiv uygulamalarında TEJ kullanımları için, bu dönüştürücüler TEJ
tarafından beslenen gerilimin arttırılması ya da azaltılması amacıyla kullanılabilir. Aynı zamanda
elektriksel dalgalanmaların önüne geçilerek daha stabil değerlerde elektriğin kullanımına müsaade
eder. SD 1000-12 serisi modeline sahip konvertör için giriş voltaj sınırı maksimum 72 V
maksimum çıkış voltajı ise 60 A ‘dir. Konvertöre aynı zamanda 12 V gerilim ile çalışan bir araç
fanı bağlanarak akım çekilmesi amaçlanmıştır. Bu sayede TEM ile elde edilen elektrik güç her bir
motor devir aralığında ayrı ayrı hesaplanmıştır.
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA
Egzoz bağlantısı yapılan sistemde iki farklı deney yöntemi seçilmiştir. İlk olarak motor herhangi
bir modifikasyon yapılmadan 1250, 1750 ve 2250 dev/dak’da çalıştırılmıştır. Egzoz gaz
sıcaklıkları, yüzey sıcaklıkları, silindir içi basınç değerleri üç farklı devir aralığında kayıt altına
alınmıştır. Daha sonra egzoz sistemine TEJ sistemi bağlanıp deneyler tekrarlanarak önceki
verilerle kıyaslanmıştır. Ayrıca TEJ sistemi bağlanarak üretilen elektrik enerjisi belirlenmiştir. Her
bir devir için TEJ sistem üzerindeki değişimler ve motor değerleri kayıt altına alınmıştır. Benzinli
motorlarda silindir içerisine alınan hava/yakıt karışımı bujinin ateşleme olayını başlatmasıyla
birlikte tutuşmaya başlar. Basınç ve sıcaklığı aniden yükselen yanmış gazlar egzoz supabının
açılmasıyla birlikte silindirleri terk eder. Egzoz sistemi yardımıyla sistemi terk eden gazlar belirli
bir enerji potansiyeline sahiptirler. Bunun en güzel örneklerinden biri egzoz gazlarının sahip
olduğu sıcaklık ve hız değerleridir. Belirli bir ısı ve kinetik enerjiye sahip olan gazlar egzoz
sistemi boyunca ilerleyerek TEJ sistemine giriş yapmıştır. Egzoz gazların sahip olduğu bu
potansiyel sistem içerisinde bir takım kayıplara uğramaktadır. Şekil 4 egzoz gazlarının kanal
boyunca farklı noktalardan ölçülen sıcaklıklarını göstermektedir. Gerek TEJ cidarları, gerekse TEJ
soğutma sistemi egzoz gazlarının giriş ve çıkış sıcaklıklarının azalmasında büyük bir etkiye sahip
olduğu düşünülmektedir.

Şekil 4. Ölçülen egzoz sıcaklık değerleri

Egzoz manifoldu çıkışında egzoz gazlarının sahip olduğu sıcaklık değerleri TEJ girişine kadar
yaklaşık 238 K ile 339 K arasında bir azalmaya maruz kalmıştır. Birim zamanda motora alınan
yakıt miktarındaki artış hem yanma hızını hem de yanma sonu sıcaklıklarını arttırmaktadır. Devir
artışına paralel olarak egzoz gazlarının sahip oldukları sıcaklık değerlerinde paralel olarak artış
göstermektedir. Şekil 5’de görüldüğü gibi, TEM yüzey sıcaklıklarının da motor devri ile paralel
olarak arttığı görülmektedir. Deneylerde ölçülen yüzey sıcaklıkları sistem girişinde ilk sırada yer
alan TEM’e aittir. TEM alt ve üst yüzeylerine yerleştirilen termokupl yardımıyla her bir çalışma
sıcaklığı kayıt altına alınmıştır. Özellikle motor devrine ile sıcaklık farkının arttığı görülmektedir.
Bu sıcaklık farkındaki artış aynı zamanda TEM’lerde üretilen elektriğin sayısal büyüklüğüne de
yansıdığını söyleyebiliriz.

Şekil 5. TEM yüzey sıcaklıkları

TEM yüzeylerinde oluşan fark sıcaklıkları TEJ sistemde elektriksel bir potansiyel oluşturmuştur.
Oluşan elektrik potansiyel ile TEM yüzey sıcaklıkları arasındaki fark parelellik göstermiştir. Aynı
zamanda, deney sonuçları incelendiğinde motor devri ile üretilen elektriksel voltaj değeri de
paralel bir artış eğilimi göstermektedir. Şekil 6’da görüldüğü gibi, tam gaz konumunda ve 1250,
1750, 2250 devirlerinde 20 adet modülden üretilen toplam voltaj değeri sırasıyla 6.04, 11.96 ve
16.4 V olarak kaydedilmiştir. Bu ölçümler DC/DC konvertör ile TEJ arasında ölçülen değerlerdir.
Maksimum devre akımı ise sırasıyla 0.6,1.8 ve 2 A (Amper) olarak ölçülmüştür. Aşağıdaki
şekilde farklı devir sayılarında ölçülen ve hesaplanan elektriksel büyüklükler verilmektedir.
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Şekil 6. TEJ sisteminde üretilen elektrik enerjisi değerleri

Termoelektrik sistemlerde elektriksel çıkış gücü ve dönüşüm etkisi ısı kayıpları, TEM kontak
kayıpları, egzoz gazları ile atmosfere atılan kayıplar, akışkanın yaşadığı hız düşüşleri ve
soğutucuya aktarılan kayıpları ve elektriksel kayıpların iyileştirilmesi durumunda arttırılabilir. TEJ
sistemlerinin motor uygulamalarında önemli hususlardan biri de tasarlanan sistemin motor
üzerinde oluşturabileceği etkidir. Bu etkiyi gözlemleme amacıyla motor silindir içi yanma
karakteristiğinin incelenmesi gerekir. Bu amaçla silindir içi basınç değişimi ve motor momenti
değerleri incelenmiştir. Çalışmada sonuçların doğruluğu için en az 200 çevrimde elde edilen değer
maksimum basınç değerleri kaydedilmiştir. Egzoz sisteminde herhangi bir modifikasyon
yapılmadan önceki silindir içi maksimum basınç değeri 1750 dev/dak ‘da 51,39 olarak
ölçülmüştür. Egzoz sistemine TEJ bağlı iken bu değer maksimum momentin elde edildiği 1750
dev/dak’da 49.76 bar olarak tespit edilmiştir. Aşağıdaki şekillerde her bir devir aralığında ölçülen
maksimum basınç krank açışı değerleri bulunmaktadır. Motorlarda mekanik enerji, silindir
içerisindeki gazın genişlemesiyle birlikte yakıt enerjisinin açığa çıkması sonucu oluşan basıncın
pistona etki etmesiyle sağlanır. Piston üst ölü noktaya varmadan krank açısı cinsinden 100
öncesinden ateşlemenin bütün çalışma şartlarında gerçekleştiği görülmektedir. Krank açısının 350
ile 360 0 olduğu aralıkta, yanmaya bağlı olarak ani bir basınç artışı gerçekleşmiştir. Şekil 7 ve
Şekil 8’ de optik basınç sensörü yardımıyla silindir içerinde meydana gelen maksimum basınç
değerleri görülmektedir. Motorda farklı çalışma şartlarında elde edilen maksimum basınç verileri
motorda meydana gelen yanma olayı hakkında da bir takım bilgiler sunmaktadır.

a.)

b.)

c.)
Şekil 7. Modifikasyonsuz motorun 1250 (a), 1750 (b), 2250 (c) dev/dak çalışma şartlarında silindir içi basınç değerinin
krank açısına bağlı değişimi
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a.)

b.)

c.)
Şekil 8. TEJ sistemli Motorun 1250 (a), 1750 (b), 2250 (c) dev/dak çalışma şartlarında silindir içi maksimum basınç
değerinin krank açısına bağlı değişimi

Motorlarda egzoz sistemi tasarlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli olay basınç değişimidir.
Egzoz akışı oluşurken motora egzoz akış yönünün tersine etki edecek basınç ‘’back pressure’’
olarak adlandırılır.

Motorda artık yanmış gazların miktarını arttırır ve silindir içerinde taze

karışımın oranını düşürecektir. Bu olayın, TEJ sisteminin kullanıldığı çalışmalarda silindir içi
maksimum basınç değerlerinin bir miktar azalmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Egzoz
sistemi üzerinde yer alan dirençler motorlarda birtakım kayıpların ortaya çıkmasında etkilidir. Bu
nedenle egzoz gazlarının kat ettiği yol üzerinde karşılaştığı her türlü zorluk karşı basınç oluşum
potansiyelini arttır. Egzoz gazlarının karşı basınç nedeniyle motora dolması ya da yanmış gazların
kolay bir şekilde egzoz süresince dışarıya atılamaması motor performansı olumsuz yönde
etkilemektedir. Egzoz sistemi boyunca direnç noktalarından kaynaklanan statik basınç farkı karşı
basınç oluşumu olarak bilinir. Karşı basınç nedeniyle ters akış sergileyen egzoz gazları yanma
odasında taze karışımın homojenliğini olumsuz etkiler. Motorlarda oluşan bu anlık basınç
volümetrik verimin azalmasını sağlayarak motor gücünün azalmasına sebep olur. Özellikle silindir
içi basınç değişimi ve Şekil 9’ da verilen moment eğrileri incelendiğinde TEJ sistemine sahip
egzoz sisteminin motor üzerinde çok az bir etki yarattığı görülmektedir.

Şekil 9. Motor momenti değişimi

4. SONUÇLAR
Çalışmada, benzinli bir motorun egzoz sistemine montajı yapılan TEJ sistemi ile atık ısı enerjisi elektrik
enerjisine dönüştürülmüştür. Aynı zamanda deneysel ve sayısal analizler kıyaslanmıştır. Motorun farklı
şartlarda çalışması durumunda TEJ sistemi üzerindeki etkileri ile TEJ sisteminin motor üzerindeki etkileri
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araştırılmıştır. Egzoz sistemine TEJ bağlı iken birde TEJ bağlanmadan gerçekleştirilen deney sonuçları
incelendiğinde, TEJ’in motorda yanma üzerinde etkisi çok düşüktür. Araçlarda ve atık ısı sistemlerinde
kullanımı oldukça mümkün olan TEM’lerde dönüşüm etkinliği ve ısı kayıpları dikkate alınmalıdır. Elde
edilen bu enerji taşıtın bütün elektrik enerjinin karşılanmasında yeterli olmayabilir. Ancak enerjinin
sürekliliği ve taşıt alternatör yükünü hafifletmesi düşünüldüğünde zararlı egzoz gazları salınımını azaltarak
motor performansını iyileştireceği düşünülmektedir.
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Abstract
In this study, the effect in thermoelectric modules was investigated both experimentally and numerically in different engine speeds
and loads. The boundary conditions used in Ansys Thermal Electric Program were obtained from experimental dates. 40
thermoelectric modules was used in the experimental study. Also, thermal paste was used on two surfaces of thermoelectric
modules. Maximum voltage in the TEG system that transforms the waste heat energy into electrical energy was recorded as 65.3 V
for 40 TEM. The maximum electrical power value for per TEM was 3.9 W in the engine speeds of 3500 1/min and 100 Nm load.
When the engine speed and load increased, the value of the produced electrical energy increased. The differences between
experimental and numerical results occurred because of the non-homogeneity of the surface temperatures and the formation of heat
and electrical losses.
Keywords: Waste Heat in Engine, Thermoelectric, Thermal analysis

1.

GIRIŞ

Enerji kaynaklarının efektif kullanımı ülkelerin, bilim adamlarının, ve tesislerin üzerinde durduğu önemli
konularından biridir. Günümüzde, teknolojinin ilerlemesine parelel olarak gerek mevcut enerji
kaynaklarının gerekse yenilenebilir enerji kaynaklarının farklı enerji türlerine daha fazla
dönüştürüldüğünü görmekteyiz. Özellikle ısı enerjini elektrik enerjisine ve elektrik enerjisini de ısı
enerjisine dönüşümünü gerçekleştirebilen termoelektrik elemanlar bu noktada büyük önem arz
etmektedir. Bunun en güzel örneği termoelektrik sistemlerin evsel ve saha uygulamaları alanında görmek
mümkündür. İzlanda’da termoelektrik jeneratörlerin (TEJ) evlerde elektrik üretiminde kullanılmasına
yönelik bazı uygulamalar bulunmaktadır. Jeotermal kaynaklar yönünden zengin olan İzlanda’da sıcak ısı
kaynağı olarak jeotermal sıcak su ya da kazan dairelerinde ısıtma amaçlı üretilen su ve soğuk ısı kaynağı
olarak kış ortam sıcaklığının kullanılması ile elde edilen termal farktan elektrik üretebilen özel
termoelektrik sistemler geliştirilmiştir. Bu modüller 20 W ila 50 W arasında üretilmektedirler. Yapı çatı
sistemine yerleştirilen güneş kolektörleri ile ısıtılan su hem duşlarda sıcak su ihtiyacını karşılamakta hem
de termoelektrik modül üzerinde sıcak ısı kaynağı olarak kullanılmaktadır. Soğuk su da termoelektrik
modül üzerinde soğuk yüzeyi oluşturmakta ve elektrik elde edilmektedir [1]. Bir termoelektrik eleman
genel olarak p ve n tipi yarı iletken malzeme, iletken ayaklar ve seramik yapıdan oluşur. Malzemelerin iki
farklı ucu için fark sıcaklığı oluştuğu anda sıcak tarafta daha çok elektron fermi enerji seviyesini
geçebilecek enerjiye sahip olacaktır. Bu enerji seviyesini aşan, serbest halde dolaşabilen yüksek enerjili
elektronlar malzemenin içerisinde yayınım gösterecekler ve net elektron yayınımı sıcak kısımdan soğuk
olan kısma doğru olacaktır. Bu olay malzeme içinde yerleşik bir voltaj farkı oluşması anlamına
gelmektedir. Malzemede oluşan bu voltaj farkı malzemenin voltaj farkını vermektedir. Verimli bir
termoelektrik etki oluşturmak için Seebeck katsayısı mümkün oldukça büyük olmalıdır. Sıcaklık
farkından dolayı oluşan bu elektrik potansiyeline Seebeck etkisi denir ve bu etki bir sabitle
tanımlanabileceği için bu sabite Seebeck katsayısı denir. Eğer serbest yük taşıyıcıları olan moleküller
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pozitif yüklü ise bu malzemeye p-tipli malzeme denir. Benzer olarak serbest yükler negatif yüklü iseler ntipi malzeme olarak adlandırılırlar [2]. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda içten yanmalı motorların
egzoz sistemine dayalı bir sistem kurulması halinde enerjinin sürekliliği sağlanacak ve çevresel boyutta
sera gazı salınımları azaltılacaktır. Bilindiği üzere motorlarda elde edilen enerjinin bir bölümü egzoz
gazlarıyla ısı enerjisi şeklinde atmosfere atılır. Bu enerjinin termoelektrik elemanlar yardımıyla faydalı
taşıt elektriğine dönüştürülmesi beraberinde bir takım faydalarına da getirebilir. Elektrik enerjisinin depo
edilme sorunu ve akü sistemlerinin araç üzerinde yarattığı ekstra yükler yakıt tüketimini arttırmaktadır.
Bu nedenle enerjinin araç üzerinde daha hafif elemanlar ile üretimi gereksiz yüklerden kaçınılmasını ve
fosil yakıtların daha az kullanılmasını mümkündür. Termoelektrik jeneratör sistemi, egzoz gazlarının
ısısından ürettiği elektrik ile alternatör tarafından üretilen elektrik gücünün önemli bir bölümünü
karşılaması noktasında önemli bir etkiye sahip olabilir. Sadece motorlar alanında değil atık enerji geri
kazanım sistemi olan TEJ’ler, jeotermal,güç santrallerinde,uzay uygulamalarında da kullanımı mevcuttur
[3-6]. Son zamanlarda termoelektrik modülün jeneratör olarak modellenmesi alanında yapılan çalışmalar
hız kazanmıştır. Matlab/Simulink benzetim programıyla Termoelektrik Modülün (TEM) Termoelektrik
Jeneratör (TEJ) olarak kullanılması için, matematiksel modelinin benzetimi yapılmış ve farklı iki sıcaklık
aralıkları için benzetim sonuçları deneylerle teyit edilmiştir [7]. Bir başka çalışmada termoelektrik
cihazların analizini yapan ANSYS hesaplamalı sonlu elemanlar programında 32 çift ayaktan oluşan bir
termojeneratör tasarlanmıştır. Modül üzerinde homojen olmayan sıcaklık dağılımlarına göre yapılan
analiz sonuçlarında farklı akım ve voltaj değerleri oluşmuştur [8]. Termoelektrik modüller ve sistemlerini
Matlap, Ansys, Comsol gibi farklı programlar yardımıyla da analiz etmek mümkündür. Yapılan bir
çalışmada, Comsol V 4.2 yazılımı ile p ve n çiftinden oluşan TEM yapısı farklı Seebeck değerlerinde
yüzeylerdeki sıcaklık ve voltaj dağılımları incelenmiştir [9]. Termoelektrik sistemlerin aynı zamanda
fotovoltaik sistemler gibi hibrit bir güç santrali oluşturabileceğini Zhu ve arkadaşları göstermiştir [10].
Bir başka çalışma enerji kaynağı olarak güneşin termoelektrik jeneratörde uygulanabileceğini
göstermekteyiz [11]. Bu alandaki yenilikçi çalışmalardan bir kısmı ise termoelektrik materyaller alanında
yapılmaktadır. Farklı termoelektrik materyallerin termoeleman verimleri üzerinde etkili olduğunu Gou ve
arkadaşları yaptıkları çalışmaya ile ortaya koymaktadır [12]. Kuşkusuz TEJ sistemlerinde üzerinde
durulan en önemli konulardan biride sistemin tasarımı olmuştur. Özellikle sistemde soğutucu ve ısıtıcı
kısımlarının varlığı ve etkinliği aynı zamanda bu sistemlerinde etkisini ortaya koymaktadır [13-17].
Bilgisayar ortamında simülasyon kolaylığı sağlayan birçok program piyasada yaygın bir şekilde
kullanılmaktadır. Bunlardan bir olan Ansys 12.0 Thermal- Electric programı sonlu elemanlar tabanlı
yazılım ile birleştiğinde sistem simulasyonu için kullanılma imkanı sağlamaktadır. Ansys sonlu elemanlar
programı geniş bir element arşivine sahip olup analiz tiplerinin birbirleriyle etkileşmesi şeklinde olan
analizlerin yapılması imkânını oluşturmaktadır. Bu alanlar, termal-yapısal, akışkan-yapısal,
elektromanyetik-yapısal, termal-elektrik şeklinde görülmektedir. Bu sebeple sonlu elmanlar yöntemi
mühendislik ve fizik konularında çözüm tekniği haline gelmiştir. Genelde iki paralel yüzey arasına
dilimlenmiş olarak bulunan bu sistemlerde p ve n ayakları arasında bağlantı malzemesi olarak bakır
eleman bulunmaktadır. İlk olarak hazırlanan model için ve materyal seçimi, mesh ve sınır şartları
belirlenmiştir. Ansys Workbench içindeki Thermal-Electric bölümünde temsili yer alan Bizmut tellür
malzemeleri p ve n tipi malzemelere atanmıştır. Daha sonra sistemde kullanılan bütün malzemelerin
fiziksel özellikleri sisteme yüklenmiştir. P ve n yarı iletken malzemeleri ve bağlantı elemanı olarak
seçilen bakır malzemesi için isontropik termal iletkenlik, direnç ve Seebeck katsayıları atanmıştır. Bir
sonraki adımda termoelektrik analiz yapmak için süreç; Fiziksel yapı, Modeli yapmak, ağ oluşturmak ve
modeldeki her bir bölgenin fiziksel niteliklerini atamak, Sınır şartlarını ve yüklemelerini uygulamak,
Çözümleri oluşturmak şeklindedir. Yapılan analizler beraberinde birtakım kabullerin yapılmasını
gerektirmiştir. Bunları seramik alt ve üst yüzey sıcaklıklarının termoelektrik modül yüzey sıcaklığı
olduğu ve homojen olarak dağıldığı, TEM ile çevre arasında etkileşimin olmadığı, bağlantı noktalarının
kusursuz olduğu şeklinde sıralayabiliriz. Çizimi yapılan bu model Ansys Workbench programına
aktarılmıştır. Mesh işlemi için varsayılan yöntem ise dikdörtgen mesh ağıdır. Açık devre geriliminde
sistemi simülasyon etmek ve düşük potansiyel sınır şartı için dış elektrik yükü olarak bakır iletken
malzemenin dış kenar yüzeyi seçilmiştir.
Tablo 1. TEM özellikleri
ÖZELLİKLER
(300 K)

Termal
iletkenlik
(W/m.K)

İsontropik Direnç
(ohm.m)

Adet

Yükseklik (mm)

P tipi
N tipi

1,373
1,456

1,04E-5
1,04E-5

126
126

2,5
2,5

2007

Bakır iletken

385

1,68E-8

257

0,5

Toplam 252 adet p-n içeren TEM için tanımlanan değerler elektriksel çıkış verilerini önemli ölçüde
etkiler. Ticari bir ürün olan bu materyallerin Seebeck katsayıları yapılan literatür incelemesi sonucunda
materyallere atanmıştır. Ansys Workbench içinde Thermal-Electric seçeneği termoelektrik materyallerin
özelliklerini belirleme imkanı sağlamaktadır. Termoelektrik güç üretim modül performansını negatif
etkileyen birçok bulunur. Bunları bileşenlerin termal direnci, bileşenler arasındaki termal ve elektrik
bağlantı kayıpları ve düzgün olmayan sıcaklık dağılımları şeklinde sıralayabiliriz. Yarı iletken ayaklar
için (p ve n) bizmut tellür malzemesi seçilmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak kullanılan bizmut tellür
materyalinin Seebeck katsayısı, elektrik ve termal iletkenlik değerleri de değişebilmektedir.
2. MATERYAL VE METOT
Deneyler 4 silindirli, 4 zamanlı Fiat Doblo 1.9 Multijet marka dizel motoru ve Cussons P8602 marka
motor dinamometre (bremze) tezgahı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Düşük devirde motor
çalıştırıldıktan sonra ölçümler sırasıyla motorun 1500, 2000, 2500, 3000 ve 3500 dak-1 devirlerinde
yapılmıştır. Her bir devir için motor 50 Nm ve 100 Nm yük altında çalıştırılarak değişen motor yüklerinin
TEJ sistemi üzerindeki etkisi gözlemlenmiştir. Çalışmada değişen motor parametrelerinin TEJ sistem
üzerindeki etkileri kayıt altına alınarak egzoz gaz sıcaklığı, egzoz gaz hızı, TEM alt ve üst yüzey
sıcaklıkları, çıkış voltajı ve akım değerleri kayıt altına alınmıştır. Deneyler Fırat Üniversitesi Teknoloji
Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü atölyesinde bulunan ve Şekil 1’de gösterilen şematik deney seti
kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Şekil 1. Deney setinin şematik görünümü

Deney seti üzerinde bulunan içten yanmalı dizel motorun teknik özellikleri aşağıdaki Tablo 2’de
verilmiştir.
Tablo 2. Deney motorunun teknik özellikleri
Motor modeli

P8602 Fiat Doblo

Motor teknolojisi

Multijet 2,Turbo şarjlı

Yakıt sistemi

Common Rail

Silindir sayısı

4

Silindir hacmi

1.91

Maksimum moment

2000 dev/dak, 280 Nm

Termoelektrik jeneratör sisteminde, alüminyum 6061 olarak bilinen ve birçok alanda etkili olan malzeme
kullanılmıştır. İşlenebilir özelliği, hafif olması, korozyon dayanımı, ısı iletim katsayısının yüksek oluşu ve
iyi kaynak edilebilme gibi özellikleri nedeniyle alüminyum 6061 tercih nedenleridir. Termoelektrik
çalışma prensiplerine uygun olarak sistemde iki farklı akışkan kullanılmıştır. TEM sıcak yüzeyini egzoz
gazları, soğuk yüzeyini ise soğutma suyu oluşturmaktadır. 40 adet TEM sekizgen yapı üzerine elektriksel
olarak seri bağlanarak yerleştirilmiştir. Egzoz gaz akışını en az şekilde etkileyebilecek sistem Şekil 2’de
görülmektedir. Deneysel çalışmada elde edilen bazı veriler aynı zamanda sayısal analizlerdeki sınır
şartlarını oluşturmaktadır. Böylece hem deneysel hem de sayısal olarak TEM’lerin performansı tespit
edilmiştir. Sayısal analizler Ansys Workbench içindeki Thermal-Electric bölümünde gerçekleştirilmiştir.
Deneysel çalışmada DC/DC dönüştürücü kullanılarak 12 V deşarj olmuş bir araç aküsünün şarjı
gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 2. Sekizgen yapı üzerine seri bağlanan modüller

3.

BULGULAR VE TARTIŞMA

Çalışmada, egzoz gazı sıcaklıkları iki farklı noktada ölçülmüştür. Bunlar, egzoz manifoldu ile susturucu
arasına yerleştirilen TEJ sisteminin giriş ve çıkış bölümündeki egzoz gazı sıcaklığı ölçümleridir. İlk
ölçümlere motorun 1500 dak-1 devrinde çalıştırılmasıyla başlanılmış daha sonra sırasıyla devir sayısı
arttırılarak motor 3500 dak-1 değerlerine ulaşılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde TEM’in yüzeyleri arasında
maksimum fark sıcaklığı 3500 dak-1 devir motor şartlarında 100 Nm yükte elde edilmiştir. Bu beklenen
bir sonuç olup, yanma sırasında açığa çıkan ısı miktarının reaksiyona girmiş yakıt miktarı ile doğru
orantılı olduğunu ve bunun da egzoz gazı sıcaklığını arttırdığı düşünülmektedir. Oluşan maksimum egzoz
gaz sıcaklığı motorun 100 Nm yük altında çalıştırılmasıyla 3500 dak-1 motor devrinde elde edilmiştir.
Şekil 3’de TEJ girişinde meydana gelen bu sıcaklık değerleri grafik halinde sunulmuştur.

Şekil 3. TEJ giriş bölümünde ölçülen egzoz gazı sıcaklıkları

Düşük motor devirlerinde tutuşma gecikmesi süresince, daha az yakıt silindir içerisine
alınacağından iş zamanı sonunda yakıtın yanması ile basınç artış hızı düşük olmaktadır. Bu olay yanma
sonucunda oluşan egzoz gaz sıcaklıklarının düşük olmasının nedenleri arasındadır. Ayrıca, TEJ sistemine
giriş yapan egzoz gaz sıcaklığı sistemde kullanılan soğutma sıvısı ve egzoz gazlarından çevreye olan ısı
transferi sonucunda bir miktar azalmaktadır. Egzoz sisteminde oluşabilecek ısı kayıpları elbette TEM
performanslarını doğrudan etkileyecektir. Bu ısı kayıpları neticesinde egzoz gazı için oluşan çıkış
sıcaklıkları Şekil 4’de gösterilmektedir. Her ne kadar sistemin giriş kısmında oluşan sıcaklıklara kıyasla
çıkış sıcaklıklarında doğal olarak azalma gözlense de motor devir ve yükünün artmasıyla birlikte TEJ
sistemindeki egzoz gazı çıkış sıcaklıkları kendi içerisinde artışlar göstermiştir.

Şekil 4. TEJ çıkış bölümünde ölçülen egzoz gazı sıcaklıkları

Isı kaynağı olarak egzoz gazlarının ısı enerjisi kullanılan bu sistemde önemli bir başka parametre ise
soğuk kenarın sıcaklığıdır. Çünkü sıcaklık farkının artmasıyla birlikte üretilen elektrik enerjisi de artış
eğilimindedir. Bu nedenle elektrikli pompa yardımıyla sistemde dolaştırılan su modüllerin soğuk yüzey
sıcaklıklarının azaltılmasına yardımcı olmuştur. İçten yanmalı motorun soğutma sisteminden harici bir
döngüye sahip soğutma sisteminde soğutma suyu maksimum 60 oC ile TEJ sistemine giriş yapmıştır.
Soğutucu fan ve ısı değiştirici yardımıyla soğutma suyu giriş sıcaklığının yükselmesinin önüne
geçilmiştir. Motorun farklı çalışma şartları için değişkenlik gösterebilen soğutma suyu sıcaklıkları Tablo
3’de göstermektedir.
Tablo 3. Soğutma suyunun TEJ sistemine giriş sıcaklıkları
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Motor Devir Sayısı

50 Nm

100 Nm

1500

23,5 0C

30 0C

2000

33 0C

40 0C

2500

43,2 0C

48 0C

3000

50,4 0C

53,1 0C

3500

55 0C

60 0C

-1

(dak )

Motorun artan devir ve yük sayısı ile paralel artış gösteren egzoz gaz sıcaklıkları soğutma suyunun
sıcaklığında artışlara neden olmuştur. Soğutucu akışkanda gözlenen bu artış aslında TEJ sistemi için
istenilen bir durum değildir. TEJ sisteminin sahip olduğu soğutma çevriminin bu noktada önemi
büyüktür. Soğutma etkinliğinde, TEM soğuk yüzey sıcaklıklarının azaltılmasının amaçlandığı soğutma
sisteminde bir başka etken ise soğutucu akışkanın akış hızıdır. Bütün çalışma koşullarında soğutma
amaçlı kullanılan su, belirli bir güce sahip olan elektrikli pompa yardımıyla 2 m/sn sabit hızla sisteme
giriş yapmıştır. Motorda devir ve yük artışı ile beraber oluşan egzoz gaz sıcaklıklarındaki artışlar,
modüllerin her iki yüzeyinde farklı sıcaklıkların oluşmasına neden olmuştur. En yüksek modül sıcaklığı
motorun 100 Nm yükte ve 3500 dak-1 devrinde ortalama sıcak yüzeyde 258 oC, soğuk yüzeyde ise 105 oC
olarak kaydedilmiştir. TEM çıkış değerleri için son derece önemli olan sıcak ve soğuk yüzey sıcaklıkları
anlık olarak değişkenlik gösterse de belirli bir hal yapısından sonra sürekli rejim durumuna geçmiştir.
Soğutma etkisinin en yüksek görüldüğü bölümden TEM’in soğuk ve sıcak yüzeyine yerleştirilen
termokupllar yardımıyla sıcaklık ölçümleri yapılabilmiştir. Sekizgen yapı etrafına dizilen TEM’lerin
soğutucu cidar yüzeyine temas etme zorunluluğu ve sistem tasarımından kaynaklanan termokupl
yerleştirme problemleri nedeniyle bütün TEM yüzey sıcaklıkları kayıt altına alınamamıştır.

a.)

b.)

Şekil 5. 50 (a) ve 100 Nm (b) motor yükü altında modüllerin sıcak ve soğuk kenar sıcaklıkları
Tablo 4. TEJ sisteminde elde edilen elektriksel veriler.
Motor Devri
(dak-1)

1500

2000

2500

Motor Yükü
(Nm)

Voltaj (V)

Akım (A)

Elektriksel Güç
(W)

50

13

0.66

8.58

100

15

0.74

11.1

50

19

0.89

16.91

100

26.9

1.15

30.9

50

29.33

1.22

35.78

100

34.4

1.42

48.8

50

44

1.83

79.33

100

55.3

2.18

120.5

50

60

2.34

140.6

100

65.3

2.4

156.7

3000

3500
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Çalışmanın ikinci bölümünde Ansys Workbench 12.0 Thermal-Electric programı yardımıyla, TEM’lerin
ısıl-elektriksel simülasyonları gerçekleştirilmiştir. Termal-elektrik ve çoklu fizik yasalarına dayanan sonlu
elemanlar temelli bu programda elektriksel çıkış akımı, çıkış gücü ve ısı transfer hesaplamaları
yapılmıştır. Sıcaklığın modül yüzeyleri boyunca homojen dağılım yaptığı kabul edilmiştir. Deneysel
çalışma sonuçları baz alınarak motor yükü ve devri ile birlikte değişen TEM’in verileri, sınır şartı olarak
girilmiştir. İlk olarak motorun 1500 dak-1 devir ve 50 Nm yük şartlarında çalışmasıyla TEM yüzeylerinde
oluşan fark sıcaklıkları model üzerine uygulanmıştır. Daha sonra her bir devir için iki farklı yük altında
çalışan motorun TEM üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Şekil 6-15 motordaki farklı çalışma şartları
altında TEM’de termal-elektrik analizlerini yansıtmaktadır.

Şekil 6. 1500 dev/dak, 50 Nm için TEM elektriksel çıkış verileri ve TEM üzerinde oluşan sıcaklık dağılımı

Şekil 7. 1500 dev/dak, 100 Nm için TEM elektriksel çıkış verileri ve TEM üzerinde oluşan sıcaklık dağılımı

Şekil 8. 2000 dev/dak, 50 Nm için TEM elektriksel çıkış verileri ve TEM üzerinde oluşan sıcaklık dağılımı

Şekil 9. 2000 dev/dak, 100 Nm için TEM elektriksel çıkış verileri ve TEM üzerinde oluşan sıcaklık dağılımı

Şekil 10. 2500 dev/dak, 50 Nm için TEM elektriksel çıkış verileri ve TEM üzerinde oluşan sıcaklık dağılımı

Şekil 11. 2500 dev/dak, 100 Nm için TEM elektriksel çıkış verileri ve TEM üzerinde oluşan sıcaklık dağılımı
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Şekil 12. 3000 dev/dak, 50 Nm için TEM elektriksel çıkış verileri ve TEM üzerinde oluşan sıcaklık dağılımı

Şekil 13. 3000 dev/dak, 100 Nm için TEM elektriksel çıkış verileri ve TEM üzerinde oluşan sıcaklık dağılımı

Şekil 14. 3500 dev/dak, 50 Nm için TEM elektriksel çıkış verileri ve TEM üzerinde oluşan sıcaklık dağılımı

Şekil 15. 3500 dev/dak, 100 Nm için TEM elektriksel çıkış verileri ve TEM üzerinde oluşan sıcaklık dağılımı

Bir adet TEM için, yukarıda analiz sonucunda elde edilen veriler ile deneysel çalışma sonucunda
elde edilen verilerin kıyaslanması mümkündür. Yapılan bu deneysel çalışmada birbirine elektriksel olarak
seri bağlı bulunan 40 adet TEM’in ayrı ayrı akım ve voltaj miktarlarını belirlemek mümkün değildir.
Ancak, farklı çalışma şartları için birim modül başına düşen elektrik gücü miktarı yaklaşık bir ifade ile
hesaplanabilir. Tek bir modülden elde edilen değer 50 Nm yük altında çalışan motorda 1500, 2000, 2500,
3000 ve 3500 dak-1 devirlerde sırasıyla yaklaşık 0,21, 0.42, 0.89, 1.98 ve 3.51 W olmaktadır. Benzer
şekilde motorun 100 Nm yükte çalıştırılması durumunda 1500, 2000, 2500, 3000 ve 3500 dak-1 devirleri
için ise 0.27, 0.77, 1.22, 3 ve 3.9 W olmuştur. Şekil 16, TEM’in değişen motor çalışma şartlarına göre
oluşan Ansys Thermal-Electric analizi ve deneysel çalışma sonuçları gösterilmektedir.

a.)

b.)

Şekil 16. Motorun 50 Nm (a) ve 100 (b) Nm yük altında çalışması durumunda TEM için Deneysel ve Sayısal sonuçlar

Deneysel ve sayısal çalışma neticesinde elde edilen veriler şunu göstermektedir ki gerçek çalışma
şartlarında TEM’de meydana gelen termal ve elektriksel bağlantı kayıpları modüllerin verimlerini büyük
oranda düşürmektedir. Ayrıca analizlerde çevre ile olan ısı kayıplarının ihmal edilmesi, Seebeck
katsayısında oluşabilecek farklılıklar, imalat hataları ve TEM yüzeylerindeki homojen olmayan sıcaklık
farklılıkları analiz sonuçlarının bir miktar yüksek çıkmasına neden olduğu düşünülmektedir. Ayrıca analiz
sonucunda üretilen voltaj açık devre gerilimidir. Bu gerilim, hücre veya panelin standart test koşulları
altında artı ve eksi çıkış uçları arasında herhangi bir yük yok iken, yani herhangi bir akım akmazken
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ölçülen açık devre gerilimidir. Bu nedenle yük kaybı yaşanmamış olması da çıkış değerlerinin analizlerde
yüksek olmasına neden olmuştur.
4.

SONUÇLAR

Daha önce belirtildiği gibi atık ısıdan elektrik enerjisi üretiminde kullanılan bu sistemlerin verimleri
kullanılan malzeme yapısı ile sınırlıdır. İlk bakışta bu değer küçük gibi görünse de atık ısının elektrik
enerjisi olarak geri kazanımı ile beraber değerlendirildiğinde bu verim miktarı oldukça değerlidir. Ayrıca
sistemin çevreci olması da yine önemli bir faktördür. Ansys 12.0 Workbench içinde yer alan ThermalElectric programında, çalışmada kullanılan TEM’lerin ısıl-elektriksel analizleri gerçekleştirilmiştir. Bir
adet TEM için, deneysel çalışmada en yüksek 3.9 W’lık bir elektrik enerjisi elde edilirken, analiz
sonuçlarında bu değer 6.08 W olarak tespit edilmiştir. Deneysel çalışmada elektriksel bağlantı kayıpları
ve elektriksel yük faktörü çıkış gücü üzerinde önemli bir etki oluşturduğu düşünülmektedir. Bu nedenle
analiz verilerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Ayrıca ticari bir ürün olan TEM‘lerin Seebeck
katsayıları yapılan literatür taraması sonucunda programa tanıtılmıştır. Bu değerlerin de elektrik gücü
üzerinde oluşan bu farklılığın nedenlerinden biri olduğu düşünülmektedir.
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Abstract
The Global Positioning System (GPS) provides three- dimensional point coordinates with respect to
World Geodetic System 1984 (WGS84) on Earth. However, for most engineering applications, the
orthometric heights (height above the geoid) the required heights are not directly obtained by GPS
observations. Instead, the ellipsoidal heights (heights above ellipsoid) are obtained from the processing
of GPS observations. Therefore, converting the GPS-derived ellipsoidal heights to orthometric heights it
is important to know the distance between the ellipsoid and the geoid surface, called the geoid height or
geoid undulation. GPS levelling method is easy and cheap to determine geoid height of related region. In
this study, it examined effect of adding ellipsoidal heights of points as input to form neural network
model. The neural network approach used in this study is based on a back propagation neural network
learning the functional relationship between geographic position and geoid undulation. Thus, inputs to
the neural network are geographic position (latitude, longitude and with/without ellipsoidal heights), and
the output from the network is the predicted geoid undulation.
Keywords: Geoid height, GPS, ellipsoidal height, neural networks, neuron.

1. INTRODUCTION
The height obtained using GPS (called ellipsoidal height) is referred to the ellipsoid. Many engineering and
geodetic applications are interested in orthometric height, which is the height above the geoid, not above the
ellipsoid.
Orthometric height is a physical height on the other hand; ellipsoidal height is a mathematical height. These
two height systems cannot be coincided with each other. The difference between the two height systems are
called geoid height (undulation) and can be obtained in the following simple equation
N=h-H

(1)

Where, N denotes the geoid height, h and H are the ellipsoidal and orthometric heights, respectively. The
importance of accurately obtaining the geoid height has increased in recent years with the advance of quantity
and quality of satellite positioning systems such as (GPS). GPS provides height information relative to a best
fitting earth ellipsoid rather than the geoid. To convert ellipsoidal heights derived from GPS to conventional
orthometric heights the relationship between ellipsoid and geoid mentioned equation 1 must be known.
Orthometric heights can be readily computed from (1) if the geoid and ellipsoidal height are known.
Ellipsoidal heights, or ellipsoidal height differences, can be derived from GPS more economically than
orthometric heights. Determination of the latter requires time-consuming leveling. More details can be found
in [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
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Determination of GPS/levelling geoid is easy to calculate. Geoid heights obtained by GPS/levelling can also
be used to model the geoid in the region of interest using polynomial coefficients (interpolation) [8] and soft
computing model such as fuzzy logic [9, 10].
In this study, we deal with Artificial Neural Network (ANN) method alternative to other geoid determination
methods such as surface polynomials, fuzzy logic for the interpolation of geoid heights.
Some of these studies can be found in [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Although many studies have been
performed by using ANN to determine geoid height, effect of adding ellipsoidal height to neural network
model has not been studied exactly in these studies. Kavzoglu and Saka have examined two different numbers
of hidden nodes (8 and 10) in the layer. Another studies have been performed with ANN versus surface
polynomial can be seen in [13, 15 and 18].

2. METHODS
2.1. Artificial Neural Networks (ANNs)
Artificial neural networks (ANNs), or shortly, neural networks (NN) have been used to the structure and the
functionality of biological natural of human brain. Therefore, ANN is found to be more flexible and suitable
than other modeling methods [19]. ANN is based on the neural architectures of the human brain [20], and
described as group of simple processing units, known as neurons (nodes) that are arranged in parallel layers
that are connected to each other by weighted connections. By virtue of hidden layers of neurons that lie
between the input and output layers of the network, and the nonlinear activation functions that are used to
translate nodal input to output, ANN provides linear and nonlinear modeling without the requirement of
preliminary information and assumption as to the relationship between input and output variables. This
provides ANN an advantage over other statistical and conventional prediction methods such as logistic
regression and numerical methods, in which nonlinear interactions between variables must be modeled in
explicit functional form[21]. ANN trained with feed-forward back-propagation algorithm has been studied
extensively and applied successfully to various areas, such as automotive [22], banking [23], electronics [24],
finance [25], industry [26], oil and gas [27], and robotics [28] as well as others. The most ANNs contain three
layers: input, output and hidden layer. Generally, there are various types of ANN techniques for example feed
forward network, radial basis network, generalized regression network and recurrent neural network.
Feed-forward back-propagation and radial basis ANN the most often used of networks type. They have been
utilized to solve a number of real problems, although they gained a wide use, however the challenge remains
to select the best of them. In other words, there are no perfectly clear methods to determine the best network
type. In this paper, geoid heights are calculated using feed-forward back-propagation.

2.2. Feed Forward Neural Network
Multi-layer feed-forward network was first established by Rumelhart [29]. Among the existing several neural
networks such as recurrent networks, Hopfield networks, etc. the feed-forward is most popular, primarily due
to their simplicity from the viewpoint of structure and ease of mathematical analysis, good representational
capabilities. Feedforward network has been applied successfully to various application domains, such as
prediction, controlling, system modeling and identification, signal processing and patter classification [30].
Overall, feed-forward architecture as shown in Figure 1 demonstrates as an arrangement of interconnected
nodes called neurons by sets of connections weight organized into three groups called layers, i.e., input,
hidden, and output layers [31].
In feed forward network each neuron in a layer receives weighted inputs from a previous layer and transmits
its output to neurons in the next layer. The sums of weighted inputs are computed by Eq. ( 2) and this sums is
transferred by an activation function shown in Eq. ( 3). The output values of network are compared with the
actual output and the error of network is computed with Eq. (4). The training process continues until this error
met acceptable value.

y net = ∑i =1 xi .wi + w0

(2)

yout = f ( y net ) =

(3)

n

1
1 + e − y net
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E=

1 k
( yobs − yout )2
∑
i =1
2

(4)

Where x i is input neuron, w i is weight coefficient of each input neuron, w 0 is bias, y net is the summation of
weighted inputs, y out is the response of system, f(y net ) is the nonlinear activation function, y obs is the observed
output value, E is the error between output observed value and network result. Furthermore, in the Figure 1, N
is the number of input patter and M is number of neurons in hidden layer [31].
The back-propagation algorithm for training of feed-forward network was inspired by [29] Rumelhart 1986.
The training process adjusts the connection weight and bias of network in order to minimize the error
function (i.e., instantaneous sum squared error) defined in Eq. 4.
The adjustment of connection weight are conducted by back-propagating the errors to the network. To
achieve this, the connection weight is adjusted by an amount proportional to the gradient of error with respect
to the weight, shown as follows:

∆w = −η

∂E ( w)
∂w

(5)

where η is the learning rate parameter which is used to controlling the convergent speed of the training
algorithm and E(w)/w the local gradient of E(w).
The BP algorithm presents a better performance with a second-order term referred to as the momentum
coefficient α, which introduces the old connection weight change as a parameter for the calculation of the
new connection weight change.

∆wknew
+1 = −η

∂E ( w)
+ α∆wkold
∂w

(6)

General structure of feed forward network as shown in Fig. 1.

Fig. 1. General structure of feed forward network

3. DATA
In this study 1005 points whose latitude, longitude, ellipsoidal height and orthometric height are known were
used to construct neural network models in the region. The points are homogenously distributed and
randomly selected in Istanbul; the point density is nearly one point in 10 km2. The data covers the region
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between 41°30’2.79’’>φ>40°48’13.75’’ and 29°54’24.24’’>λ>27°59’3.05’’. The standard deviation of the
ellipsoidal heights after the adjustment of the network has been found to be ±2.56cm [32]. Two different kind
of neural networks are constructed. Firstly, latitude, longitude and ellipsoidal heights of model points are
taken as inputs and geoid heights of model points are taken as outputs. Secondly, the neural networks are
formed without ellipsoidal heights op model points. To check for the calculation, randomly selected 177
points which had not been included in the preparation of the neural network models are used. The distribution
of the 1005 model points and the 177 test points used in the ANN can be seen in Fig. 2.

Fig. 2. Distribution of model and test points in Istanbul (black dot shows model and red dot show test points)

4. RESULTS AND DISCUSSIONS
In this study, two different calculations are performed. Seven (7) different neural networks are formed using
different number of neurons in each calculation. The neuron numbers used in neural networks are 5, 10, 20,
30, 40, 50 and 75 respectively. The neural networks are formed using latitude, longitude and ellipsoidal
heights of points as inputs and geoid height of points is taken as outputs in the first group. The results of these
groups of calculations can be seen in Table 1.

Table 1. Summary of results at both model and test points obtained by neural networks with ellipsoidal
heights.
Model points

Neuron number
Max
Min
MSe

Test points

Neuron number
Max
Min
MSE

5
0.1632

10
0.1223

20
0.2789

30
0.1166

40
0.1025

50
0.1248

75
0.3676

-0.1611

-0.1177

-0.1337

-0.1186

-0.1441

-0.1645

-0.1684

0.0387

0.0316

0.0317

0.0284

0.0294

0.0288

0.0307

5
0.1669

10
0.1260

20
0.0965

30
0.1074

40
0.1024

50
0.1194

75
0.1758

-0.1079

-0.1124

-0.1073

-0.0982

-0.1116

-0.1025

-0.0745

0.0358

0.0318

0.0302

0.0299

0.0335

0.0323

0.0320

In the second group, the neural networks are constructed without ellipsoidal heights of the points and the
results of these groups of calculations can be seen in Table 2.
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Table 2.Summary of results at both model and test points obtained by neural networks without ellipsoidal
heights.
Model points

Neuron number
Max
Min
MSE

Test points

Neuron number
Max
Min
MSE

5
0.1652

10
0.1504

20
0.1365

30
0.1343

40
0.1213

50
0.1829

75
0.1208

-0.1510

-0.1482

-0.1426

-0.1190

-0.1318

-0.1394

-0.5964

0.0495

0.0406

0.0372

0.0350

0.0318

0.0354

0.0384

5
0.1260

10
0.1138

20
0.0912

30
0.0930

40
0.0945

50
0.0870

75
0.0902

-0.1354

-0.1061

-0.0910

-0.0862

-0.1001

-0.1026

-0.1112

0.0464

0.0398

0.0345

0.0357

0.0354

0.0353

0.0345

When the Table 1 is examined, RMSE values are varies between 2.84 cm (at 30 neurons) and 3.87 cm (5
neurons) at model points and between 2.99 cm (at 30 neurons) and 3.58 cm (5 neurons) at test points in the
first group of calculations.
When the Table 2 is examined, RMSE values are varies between 3.18 cm (at 40 neurons) and 4.95 cm (5
neurons) at model points and between 3.45 cm (at both 20 and 75 neurons) and 4.64 cm (5 neurons) at test
points in the second group of calculations.
When these two neural network model results are compared that the neural network model formed with
latitude, longitude and ellipsoidal height of points are better than the one without ellipsoidal heights. The
reason for this adding ellipsoidal height to neural network model reflects to topography better.
When the points which have biggest errors are examined, same points always have biggest errors in both
calculations. Point numbers, 1033, 133, 567, 730 are maximum negative errors and point numbers 460, 466,
689 and 694 are maximum positive errors. Maximum positive errors at these points can be reached up to
36.76 cm (at point 1205 with 75 neurons) and Minimum positive errors at these points can be reached up to 16.84 cm (at point 29 with 75 neurons). When these points are examined in the map, it can be seen that some
of these points are located edge of the maps and there are few points near the others are.
When the test points are investigated, maximum and minimum error values are varies between -11.24 cm (10
neurons) and +17.58 cm (75 neurons) and -13.54 cm (5 neurons) and +12.60 cm (5 neurons) in the first and
second group of calculation respectively.
It is common that RMSE value of model points are lower than of test points, however, in some calculations
RMSE values of test points are lower than model points in the both calculation. The reason for this, some test
points are picked very close to model points.
Taking different numbers of neurons can affect the results of neural network models. In these paper 7
different neurons are used both neural network models. However, neuron number 30 is given the best results
of all in both calculations. It can be emphasized that taking neuron number as 5 cause big errors, this can be
seen in RMSE values and the points have positive and negative big errors.

CONCLUSION
Height determination using satellite technologies is easier and cheaper than traditional leveling. However,
there is a difference between height obtained with traditional leveling and satellite technologies. Therefore,
geoid height determination is an important problem of geodesy. Geoid height must be determined precisely to
transform of ellipsoidal height to orthometric height.
In this study shows that neural network formed with latitude, longitude and ellipsoidal height of points as
inputs give better results than neural network formed with just latitude, and longitude of points as inputs.
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When ellipsoidal heights of points are added to neural network model, the topography can be reflected. This
can be seen RMSE values of both calculations.
To find suitable number of neuron is also a trial and error task in neural network model. If appropriate
number of neuron is not selected, model can be overfitting and these leads wrong results. This means neural
network model gives better result at model points but it also gives worse results at test points. RMSE value is
used to validate neural network model. If RMSE values are close at both model and test points, constructed
neural network model can be used. Of all the calculations, neural network model formed with 30 neurons can
be used for geoid determination.
It is also another points keep in mind that number of points used in neural network. If selected points are
represented the study area well enough, precision of neural network and other calculation methods of geoid
height will be high. And lastly, quality of points is also effect precision of geoid height results.
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Abstract
There are two types of heights used in geodetic applications. The first one is orthometric height which is
referenced to an equipotential reference surface (geoid). The orthometric height of a point on the Earth’s
surface is the distance from the geoidal reference surface to the point, measured along the plumb line
normal to the geoid. The second one is ellipsoidal height which referenced to reference ellipsoid. The
ellipsoid height of a point is the distance from the reference ellipsoid to the point, measured along the line
that is normal to the ellipsoid. Orthometric height is measured by traditional levelling. However,
ellipsoidal height is measured by Global Positioning Systems (GPS). These two height systems are not
coincided with each other. Measuring ellipsoidal height is easy, cheap and needs short time. On the other
hand, orthometric height reflects topography better than ellipsoidal height. The difference between
ellipsoid height and orthometric height is defined as the geoid height (N). GPS levelling method is easy
and cheap to determine geoid height of related region. In this study, it examined effect of adding
ellipsoidal heights of points as input to form fuzzy models. The fuzzy model used in this study is based on
ANFIS between geographic position and geoid undulation. Thus, inputs to the fuzzy models are
geographic position (latitude, longitude and with/without ellipsoidal heights), and the output from the
fuzzy models are the predicted geoid undulation.
Keywords: Geoid height, GPS, ellipsoidal height, fuzzy logic, ANFIS.

1. INTRODUCTION
The geoid is the equipotential surface of the earth's gravity field which coincides with mean sea level. The
geoid provides the reference surface for heights which is typically used in surveying and engineering. The
importance of accurately determining geoid has increased with the advent of satellite positioning systems,
such as the Global Positioning System (GPS), GALILEO and GLONASS. These satellite systems provide
ellipsoidal heights, or ellipsoidal height differences, relative to a geocentric ellipsoid. Geoid heights
(undulations) must be known in order to convert ellipsoidal heights, reckoned along the ellipsoidal normal
from the ellipsoid, to orthometric heights, reckoned along the curved plumb line from the geoid,
The following equation explains relation between these three
N=h-H

(1)

where N denotes the geoid height, h and H are the ellipsoidal and orthometric heights respectively. If the
geoid and ellipsoidal height are known, orthometric heights can be readily computed from (1). Ellipsoidal
heights, or ellipsoidal height differences, can be derived from GPS more economically than orthometric
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heights. Determination of the latter requires time-consuming leveling. More details can be found in
[1,2,3,4,5].
Physical geodesy deals with the methods for determining the geoid, and as such the geoid heights. All
methods require either explicitly or implicitly the use of gravity. However, if we have a set of stations with
known ellipsoidal and orthometric heights, then we can use the difference h-H at these stations to compute N
at other locations using appropriate interpolation techniques and the given ellipsoidal heights at these stations.
We compute geoid heights using fuzzy logic by means of Adaptive Network based Fuzzy Inference Systems
(ANFIS) in this study. We used data from the region of Istanbul, Turkey.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Materials
This study included 1182 points with known latitude, longitude, ellipsoidal height and orthometric height in
the area of Istanbul, Turkey (Ayan et al. 2006). 1006 points were selected as model points. The points are
homogenously distributed in the region, resulting in point density of one point in about 5 km2. The data
covers the region 41°30’2’’>φ>40°48’13’’ in latitude and 29°54’24’’>λ>27°59’3’’ in longitude. The
orthometric heights vary between 0.5441 m and 408.0794 m. The average standard deviation of the
ellipsoidal heights after the GPS network adjustment is ± 2.56 cm. We have selected 176 points which had
not been included the fuzzy models [6] to check the results of the computations. The distribution of the 50,
200 and 393 model points together with the 50 test points is seen in Fig. 1.

Fig. 1. Distribution of model and test points in Istanbul (black dot shows model and red dot show test points)

2.2. Methods
The subject of fuzzy logic and Adaptive Network based Fuzzy Inference System (ANFIS) is extensively
treated in the literature. ANFIS are feed-forward adaptive networks which are functionally equivalent to
fuzzy inference systems. The basic idea of ANFIS can be described as follows: a fuzzy inference system is
typically designed by defining linguistic input and output variables and an inference rule base. However, the
resulting system is just an initial guess for an adequate model. Hence, its premise and consequent parameters
have to be tuned based on the given data in order to optimize the system performance. In ANFIS, this step is
based on a supervised learning algorithm [7].
Output membership functions are either linear or constant in ANFIS. The Sugeno fuzzy model is called a zero
degree model when the output membership function is constant; it is called a first degree model when the
output membership function is a first degree polynomial. A first degree Sugeno fuzzy model can be defined
as follow:
A two-fuzzy ruled first-degree Sugeno fuzzy model can be defined as shown in Fig. 2, where the ANFIS
structure was taken into account. It is assumed that the rule base contains two fuzzy if-then rules of Takagi
and Sugeno’s type [8]
Rule 1: If x is A1 and y is B1, then f1= p1x + q1y + r1
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Rule 2: If x is A2 and y is B2, then f2 = p2x + q2y + r2
The symbols A and B denote the fuzzy sets defined for membership functions of x and y in the premise parts.
The symbols p, q and r denote the consequent parameters. With this design, an output value can be obtained
for every rule. The results in the Sugeno fuzzy model can be obtained as first degree polynomial f = px + qy +
r or as constant f = r. Studies have shown that the first degree polynomial gives better results. Therefore, the
fuzzy model is formed using the first degree polynomial in this study.
In our application latitudes and longitudes are divided into 5 subsets, obtaining 5x5 = 25 rules. Some of these
rules can be expressed verbally as
If latitude is B1 and longitude is L1 Then geoid height is N1
If latitude is B1 and longitude is L2 Then geoid height is N2
If latitude is B2 and longitude is L3 Then geoid height is N8
If latitude is B3 and longitude is L4 Then geoid height is N14
If latitude is B4 and longitude is L5 Then geoid height is N20
A first degree polynomial is written for each rule. For example, an equation can be written for rule number 3
stated above as f8 = p8B +q8L +r8 (B=latitude, L=longitude) and rule number 4 as f14 = p14B +q14L +r14.
The unknowns of p, q and r will be solved for each of the 25 rules. To do this, model data is used and the
values of membership functions are determined according to latitude and longitude. One or several rules are
triggered by the data, including the determination of weights (w) and normalized weights w . At the end, the
first degree polynomial coefficients related to this data are obtained.
We note that the product of normalized weights and first degree polynomial coefficients gives geoid heights.
The results are obtained with 5 layers (shown in Fig. 2.) in ANFIS. The membership functions of inputs are
determined in the first layer. The firing strength (weight) of each rule is calculated in the second layer. In the
third layer, the normalized firing strength of each rule is calculated. The output for corresponding rules,
weighted by its normalized firing strength, is calculated in the fourth layer. In the last layer, the overall output
using the weighted average defuzzification is computed. Each fuzzy model consists of these five layers.
Details about the ANFIS structure and operations done in 5 layers can be found in [7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15].

Fig. 2. A simple two-input, two-rule and single-output ANFIS structure [12]

In Fig. 2, x and y are inputs (latitude and longitude); A and B are fuzzy sets; w is firing strength; w
normalized firing strength; f is final output; M is multiplication of incoming signals; S is summation and N is
calculation of the ratio of ith rule’s firing strength.
The hybrid learning algorithm used in ANFIS modeling is the combination of least-squares estimation and
gradient descent method. The advantage of this combined algorithm versus the pure gradient descent method
is that the rapid convergence to the global minimum is guaranteed. The gradient descent is usually slow and
likely to become trapped in local minima. More information about hybrid learning method in ANFIS can be
found in [7, 10, 16, 17, 18, 19, 20 ].
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3. RESULTS AND DISCUSSIONS
In this study, two different calculations are performed. Nine (9) different fuzzy models are formed using
different number of subsets in each calculation. The subset numbers used in fuzzy models are 3, 4, 5, 12, 13,
14, 15 and 16 respectively. Fuzzy models formed with fewer subset numbers are constructed with ellipsoidal
height and remaining subsets are used fuzzy models without ellipsoidal height. The fuzzy models are formed
using latitude, longitude and ellipsoidal heights of points as inputs and geoid height of points is taken as
outputs in the first group. The results of these groups of calculations can be seen in Table 1.

Table 1. Summary of results at both model and test points obtained by fuzzy models with ellipsoidal heights.
Model points

Subset number
Max
Min
MSE
Subset number
Test points

Max
Min
MSE

3
0.1039

4
0.1172

5
0.1042

-0.1286

-0.1245

-0.1129

0.0304

0.0253

0.0221

3
0.0966

4
0.1421

5
0.2614

-0.1115

-0.0776

-0.0742

0.0301

0.0313

0.0362

In the second group, the fuzzy models are constructed without ellipsoidal heights of the points and the results
of these groups of calculations can be seen in Table 2.

Table 2. Summary of results at both model and test points obtained by fuzzy models without ellipsoidal
heights.
Model points

Subset number
Max
Min
MSE

Test points

Subset number
Max
Min
MSE

12
0.0398

13
0.0363

14
0.0407

15
0.0401

16
0.0407

-0.0783

-0.0831

-0.0763

-0.0777

-0.0659

0.0193

0.0165

0.0171

0.0167

0.0157

12
0.0835

13
0.0777

14
0.0816

15
0.0826

16
0.0722

-0.0972

-0.0923

-0.0878

-0.0944

-0.1046

0.0286

0.0281

0.0275

0.0277

0.0281

When the Table 1 is examined, RMSE values are varies between 2.21 cm (at subset number 5) and 3.04 cm
(at subset number 3) at model points and between 3.01 cm (at subset number 3) and 3.62 cm (at subset
number 5) at test points in the first group of calculations.
When the Table 2 is examined, RMSE values are varies between 1.57 cm (at subset number 16) and 1.93 cm
(at subset number 12) at model points and between 2.75 cm (at subset number 14) and 2.86 cm (at subset
number 12) at test points in the second group of calculations.
When these two fuzzy model results are compared that the fuzzy model formed with latitude, longitude and
ellipsoidal height of points look like better than the one without ellipsoidal heights. However, there is a gap
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between model and test model result at adding ellipsoidal height in fuzzy model. Therefore validation of
model is better fuzzy model without ellipsoidal height. Because results at model and test points are close
enough to each other. The reason for this adding ellipsoidal height to fuzzy model brings more parameters to
be determined.
When the model points which have biggest errors are examined, same points always have biggest errors in
both calculations. Point numbers, 1033, 133, 567, 643, and 730 are maximum negative errors and point
numbers 168, 735, 460, 820 and 610 are maximum positive errors. When the model points are investigated,
maximum and minimum error values are varies between -12.86 cm (with 3 subsets) and +11.72 cm (with 4
subsets) in the first group of calculation and between -8.31 cm (with 13 subsets) and +4.07 cm (with 14 and
17 subsets) in in the second group of calculation respectively.
When these points are examined in the map, it can be seen that some of these points are located edge of the
maps and there are few points near the others are.
When the test points are investigated, maximum and minimum error values are varies between -11.15 cm
(with 3 subsets) and +26.14 cm (with 5 subsets) in the first group of calculation and between -10.46 cm (with
16 subsets) and +8.35 cm (with 12 subsets) in the second group of calculation respectively.
It is common that RMSE value of model points are lower than of test points, however, in some calculations
RMSE values of test points are lower than model points in the both calculation. The reason for this, some test
points are picked very close to model points.
Taking different numbers of subsets can affect the results of fuzzy models. In these paper 8 different number
of subset are used both fuzzy models. However, adding one more input in fuzzy model requires more
parameters to be solved, therefore fuzzy model results are getting worse with using same number of data.

4. CONCLUSION
Height determination using satellite technologies is easier and cheaper than traditional leveling. However,
there is a difference between height obtained with traditional leveling and satellite technologies. Therefore,
geoid height determination is an important problem of geodesy. Geoid height must be determined precisely to
transform of ellipsoidal height to orthometric height.
This study shows that fuzzy model formed with latitude and longitude of points as inputs give better results
than fuzzy model formed with latitude, longitude and ellipsoidal height of points as inputs. When ellipsoidal
heights of points are added to fuzzy model, more parameters will be solved with same number of data. This
can be seen RMSE values of both calculations.
To find suitable subset number is also a trial and error task in fuzzy model. If appropriate subset number is
not selected, model can be overfitting and these leads wrong results. This means fuzzy model gives better
result at model points but it also gives worse results at test points. RMSE value is used to validate neural
network model. If RMSE values are close at both model and test points, constructed fuzzy model can be used.
Of all the calculations, fuzzy model formed with subset numbers is 3 and 12 suitable for the first and second
group of calculations respectively for geoid determination.
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Abstract
Engineered Cementitious Composites (ECC) are special types of strain hardening cement based composites
that exhibit multiple cracking behavior with limited crack widths under external loads. Determination of
strain fields and detection of crack development are reasonably important topics which contribute to the
evaluation of the mechanical performance of cement based materials under loads. Conventional
measurement methods for the examination of local strains and crack formations (initiation and
propagation) of cement-based materials have some constraints and drawbacks due to formation of multiple
cracks in ECC.
In this study, digital image correlation (DIC) method was used for the investigation of crack development
in ECC under bending. For this purpose, a 40x40x160mm prismatic ECC composite was prepared by using
high tenacity poly-propylene fibers with a ratio of 2% of total volume. After 28 days of curing, mechanical
performance of composite was investigated under three point bending. A DIC test setup has been placed in
front of the speckled bending test specimen and images have been captured by 5 second intervals during
the test. Images have been analyzed by using software of the DIC setup. Strain fields and propagation of
multiple cracks were evaluated at every 0.5 mm of mid-point deflection of composite by using a MATLAB
algorithm. In conclusion, DIC technique was found as a proper method for determination of crack widths
at any deflection level as well as monitoring crack propagation and strain fields.

Keywords: Engineered Cementitious Composites (ECC), Digital Image Correlation (DIC), multiple
cracks, crack development.

1. INTRODUCTION
The formation of cracks in cement-based composites is critical for maintaining the required strength and
durability performance of the materials in their service life. In addition, the strain capacity of any material is
terminated by crack formation. Therefore, analyzing the crack development of cement-based composites is vital
for the determination of stress-strain relation of materials.
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In many cement-based composites, materials lose its load carrying capacity suddenly after the formation of first
crack at a limited deformation level with low toughness. In conventional fiber reinforced composites (FRC),
the ability of the composite to carry the load can be controlled rather than a sudden drop and deformation
capacity and the toughness of composite can also be increased. However, the most of the FRCs still show
deformation softening behavior and their load carrying capacity cannot be increased. In 1990s, Engineered
Cementitious Composites (ECC) are introduced to the literature by Prof. Dr. Victor Li and co-workers which
are the special types of fiber reinforced cement based composites with an enhanced ductility as much as three
hundred times that of normal concrete [1]. ECC, includes polymeric fibers by 2% of total composite volume
and exhibit multiple micro-crack formation which result in pseudo deformation hardening behavior contrary to
conventional FRCs. Therefore, not only the deformation capacity but also the load carrying capacity of ECC
can be increased, greatly. It must be noted that in order to attain the multiple cracking and therefore pseudo
deformation hardening behavior, micro-mechanical model criterions (strength criterion and the energy
criterion) should be taken into account [2]. Some application areas of ECC are bridge decks to improve fatigue
resistance, dampers in reinforced concrete buildings, repair material for deteriorated concrete surfaces [3].

Deformation measurement tools such as strain and clip gauges can be successfully used for obtaining the local
strain, deformation and crack width values at fixing points of the conventional cement based composites due
to one or fewer crack formation [4]. In ECC, such measurement tools may not be useful since several cracks
are formed randomly throughout the specimen with limited crack widths. Therefore, development of a fullfield strain mapping method at micro-meter scale resolution has become inevitable for monitoring the multiple
cracking behavior of ECC. Digital Image Correlation (DIC) is a non-contact mathematic-based deformation
measurement methodology. Recently, DIC method has been used for monitoring the crack development of
cement based materials owing to its advantages such as non-contact, full-field measurement, simplicity in use
and the continuous measurements up to failure [4]. Flexural cracking behaviors of various concrete beams were
investigated by using DIC technique [4]. References [5] and [6] used DIC technique to measure specimen (FRC
and ECC) deformations and to detect and quantify the formation of cracks, continuously. [7] used DIC for
monitoring the crack development of strain hardening geopolymer composites under tensile loading and
visualized the multiple cracking patterns by strain maps obtained from DIC analysis (Figure 1a). Also, the crack
numbers and average crack widths of tensile specimens at specified strain values were calculated. They drew a
virtual line to the center of the specimen and achieved strain data from this line (Figure 1b). Once the crack is
opened, a sudden rise (peak) in the strain data is occurred and crack numbers can be obtained by counting the
number of the peaks (Figure 1c). The area under the each peak represents the local deformation that caused by
the crack formation and can be accepted as the width of the crack [7].

(a)

(b)

(c)

Figure 1. a) Visualized strain map, b) Area of interest and virtual line, c) Local strain values achieved from
virtual line under tensile loading [7].

In this study, DIC method was used for the investigation of crack development in ECC under three point
bending test. Propagation of multiple cracking behavior and local strain fields of ECC were visualized at every
0.5 mm of mid-point deflection of composite. Crack number, crack widths and crack width distribution of ECC
were calculated in an automated manner by using DIC data and a Matlab algorithm developed for this purpose.

2. MATERIALS AND METHODS

2029

CEM I 42.5 R type ordinary Portland cement (OPC), ground granulated blast furnace slag (GGBFS), water and
poly-carboxylate based high range water reducing admixture (HRWRA) were used for the matrix preparation
of the ECC. Chemical and physical properties of Portland cement and granulated blast furnace slag were
presented in Table I. High tenacity polypropylene (HTPP) fibers with 12 μm diameter and 10 mm length were
used by 2% of total matrix volume. The density, nominal tensile strength, Young's modulus and elongation at
rupture of HTPP fibers were 0.91 g/cm3, 850 MPa, 6 GPa, and 21%, respectively.

Table I. Chemical and physical properties of Portland cement and ground granulated blast furnace slag

SiO 2

Al 2 O

Fe 2 O

3

3

CaO

MgO

Na 2
O

K2
O

SO 3

Cl-

Specifi
c
Gravity

Blaine
(m2/kg
)

Retainin
g on 90
µm sieve
(%)

Retainin
g on 45
µm sieve
(%)

OPC

18.4
6

4.18

3.17

64.2
8

1.27

0.50

0.84

3.1
4

0.00
6

3.10

305

1.5

23.1

GGBF
S

39.9
8

11.06

0.77

32.9
5

10.2
6

-

-

0.3
4

0.00
7

2.87

550

0

0.4

Matrix phase with a water to cement ratio (W/C) of 1.10, water to binder ratio of 0.31 and powder materials to
cement ratio of 2.5 was designed by weight. Mix proportions of ECC specimen was given in Table II. Powder
ingredients were premixed without water for 2 min. Water and HRWRA were added and mixed for 3 min.
HTPP fibers were then added to the mixture and mixed for another 5 min in order to ensure homogenous fiber
dispersion to whole matrix. Matrix was also checked by hand if any balling of fibers present in fresh composites,
and no fiber clumping was observed. Specimens were cast into 40x40x160 mm mold, demolded one day after
casting and cured in water for 27 days.

Table II. Mix proportions of ECC specimen
Ingredients (kg/m3)

OPC

GGBFS

Water

HRWRA

HTPP fibers

S

424

1059

466

8

18

A DIC system integrated three point bending test setup was used for investigating the flexural performance and
crack development of specimen. Test setup was presented in Figure 2. In the DIC system, a CMOS camera with
a resolution of 24.2 megapixels and two LED tripod lights were used. The camera was positioned to be
perpendicular to the surface center of the specimen.
Three point bending test was performed to the specimen with a displacement rate of 0.5 mm/minute. The midspan deflection of specimen was measured by use of a linear variable differential transformer. Load and
deflection data were recorded by using the software of bending test setup. Load-deflection curves of the
specimens were plotted by using these data and have been used for the determination of first cracking strength,
flexural strength, deflection capacity and flexural toughness of specimens. As a common method for the
detection of first cracking strength, first cracking load is taken as the load at which the load-deflection
relationship becomes non-linear (load at the first drop on the curve). If there is a continuous slope change at the
initial portion of the Flexural load–Mid-span deflection curve instead of a sudden load drop, two tangents are
prolonged from the linear portions of the curve and the vertical intersection point is accepted as the first cracking
load [8]. The maximum flexural load that achieved during the bending test is determined as the peak load. By
using the first cracking load and the peak load, the first cracking and flexural strengths can be calculated by
using the formula;

𝜎𝜎 = 1.5 ×

𝑃𝑃 × 𝐿𝐿
𝑏𝑏 × ℎ2

(1)

where, σ is the strength, P is the load, L is the mid-span length, b and h are the width and height of the specimen,
respectively. The corresponding deflection value of the peak load is accepted as deflection capacity of the
specimen. In conventional deflection softening fiber reinforced cement based composites, toughness usually
indicates the sum of the areas under the load-deflection curves. However, in ECC, another description is used
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for the determination of the toughness due to the deflection hardening behavior of composites. The total area
under the load-deflection curve until peak load is named as “Peak Toughness”, and used for the determination
of toughness value of each composite [9].

Before three point bending test, specimen was dried in air for one day and its surface to be examined with DIC
was fully painted with white-color spray paint and left to dry completely. In order to generate the speckle pattern
for DIC examinations, white surface was speckled with black-color spray paint and specimen dried for another
one day. The bending experiment was started simultaneously with the DIC system and images were taken by 5
seconds intervals during the experiment. One of the specimens which resulted the best performance in terms of
flexural strength and deflection capacity was examined by DIC within the scope of this paper. The crack
development of this specimen was investigated in detail. DIC examinations of other specimens are still in
progress.

Figure 2. DIC integrated three point bending test setup.

The images of the specimen were analyzed with Vic2D software. The area of interest (AOI) on the specimen
was 35.6x100 mm. The resolution was 20.57 µm for per pixel. Subset and step size for DIC analysis were
selected as 81x81 and 9 pixel, respectively. A virtual line was drawn to the tensile section of AOI of the
specimen with the reason of this section was the region with the largest crack widths. Strain data were obtained
from each image through this line and crack development analyses were performed by using a Matlab algorithm
developed for this purpose. Crack numbers were determined by counting the peaks. The area under each peak
was calculated and crack widths were obtained for each crack, individually. The average crack width was
calculated by dividing the total area under the strain curve to total peak number. First, the usability of DIC for
the detection of first cracking strength was investigated. After that, total crack number, average crack width
and crack width distributions were achieved for every 0.5 mm deflection level of specimen by using the same
Matlab algorithm.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Flexural Performances of Specimens
Flexural performances of specimens under three point bending test were investigated. Flexural load–Mid-span
deflection curves of specimens were given in Figure 3. First crack strength, flexural strength, deflection
capacity and peak toughness values of specimens were calculated. Crack numbers of specimens were visually
counted from the specimens. All results were presented in Table III.

All specimens exhibited multiple-cracking behavior under bending tests. The maximum flexural load and
deflection capacity of specimens ranged between 9.79-11.98 MPa and 1.32-2.00 mm. The averages of first
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crack and flexural strengths of specimens were 4.58 and 10.83 MPa, respectively. An average deflection
capacity of 1.59 mm was obtained and average peak toughness value was calculated as 1.26 J (Table III). S1
specimen showed the best performance in terms of flexural strength, deflection capacity and peak toughness.
Due to this reason, images of the S1 specimen were used in DIC analysis within the scope of this study.

Figure 3. Flexural load–Mid-span deflection curves of specimens

Table III. Mix proportions of ECC specimen
Specimen

First Crack Strength
(MPa)

Flexural Strength
(MPa)

Deflection
Capacity (mm)

Peak Toughness
(J)

Crack Number
(Visually counted)

S1

4.57

11.98

2.00

1.69

9

S2

6.09

10.72

1.45

1.08

7

S3

3.09

9.79

1.32

1.00

10

Averages

4.58

10.83

1.59

1.26

8.7

3.2. Crack Development Analysis
3.2.1. Detection of First Cracking Strength
Flexural load–Mid-span deflection curve of the specimen (S1) was given in Figure 4 for the purpose of the first
cracking load detection as mentioned in Section 2. First non-linearity encountered on the curve was between
1400-1600N as seen in Figure 4b. The first cracking load was then determined as approximately 1500N among
the available data and first cracking strength is calculated as 4.57 MPa. However, it must be noted that in this
method the determination of the first cracking strength can be regarded as an assumption since no visual
demonstration can be made (the width of the crack is invisible to human eye).

(a)

(b)

Figure 4. Detection of first cracking load in common method.

In DIC methodology (Figure 5), the number of image was determined when the first crack formation was
observed (image 9, Figure 5a,b). The time elapsed from the start of the bending test was determined by counting
the 5 second intervals between the capture of images (40 seconds). In flexural test setup, 10 data per second
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was recorded into an excel file. From the achieved data, first cracking load was read as 1491.52 N (400 data
was recorded at 40 seconds; Figure 5c) and first cracking strength was calculated as 4.54 MPa.

9th image

First crack
(a)

(b)

(c)

Figure 5. Detection of first cracking load with DIC methodology; a) Image of the first crack, b) Detection of
image number, c) Reading first cracking load from the achieved data.

When the results were taken into account, both DIC and common methodology gave similar first cracking
strength values. Common methodology for the detection of first cracking load was verified with the DIC results
not only with the calculation of strength value but also with the visual examination.

3.2.2. Crack Development Analysis of ECC specimen
Crack development analysis results of S1 specimen was presented in Figure 6 for each 0.5 mm deflection level.
Flexural strength-Mid-span deflection curve, crack width distribution graph and local strain map were placed
in the first, second and third columns of the Figure 6, respectively.

4 cracks were counted at 0.5 mm deflection level. While 2 of the cracks that formed were below 100 µm, the
other two were between 100-200 µm. The average crack width of the specimen was calculated as 66.23 µm
(Figure 6; 2nd row). When the deflection value was increased up to 1.0 mm, 3 additional cracks were formed
and a total of 7 cracks were counted. Some of the crack widths were widen and ranged between 200-300 µm.
The average crack width of the specimen was increased to 151.27 µm (Figure 6; 3rd row). When the deflection
level reached to the 1.5 mm, crack number increased by 1 and counted as 8. The average crack width of the
specimen was measured as 249.84 µm. Local strain values increased up to 0.5%. The minor and major crack
widths were measured as 17.31 µm and 537.34 µm, respectively (Figure 6; 4th row). At the 2.0 mm deflection
level, peak load was reached and the crack number stayed as 8. After that level of loading, one of the cracks
started to widen significantly while the widths of the other cracks either stayed at the same value or decreased
slightly. The average crack width increased to 342.75 µm and the minor and major crack widths were measured
as 16.32 µm and 768.66 µm, respectively (Figure 6; 5th row). The significant increase in the local strain values
at two of the cracks are the main reason of the increase in the average crack width. When the deflection
increased to 2.5 mm, load carrying capacity of the specimen was decreased and the S1specimen started to
exhibit deflection softening behavior (Figure 6; 6th row). One of the cracks at the middle of the specimen (where
both the shear and moment forces are at their maximum) started to widen quickly and became major crack.
Local strain value of the major crack and consequently the width of the crack were measured as high as 2.5%
and 957.59 µm. The average crack width also increased to 451.20 µm. However, when the crack width
histograms of S1 at 2.0 and 2.5 mm deflection values were taken into account, it can be said that the other
cracks maintained their width steadily.
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Flexural Load – Mid-span Deflection Curve

Crack Width Distribution

Local Strain Map

0 mm

0.5 mm

1.0 mm

1.5 mm

2.0 mm

2.5 mm

Figure 6. Crack development analysis results of S1 specimen for each 0.5 mm mid-span deflection level.
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4. CONCLUSION
The flexural behavior and crack development of ECC was investigated in this study. ECC exhibited deflection
hardening behavior under three point bending test until its ultimate load carrying capacity was reached.
Formation of multiple cracks was observed. The first cracking strength of ECC was calculated by using DIC
and the accuracy of common method was validated. DIC method was used for monitoring the crack formation
of ECC during the bending test. Crack development analysis for every 0.5 mm mid-span deflection level was
performed in an automatic manner by using the data that achieved from the DIC analysis and a Matlab
algorithm. At each deflection stage; crack number, crack width and crack width distributions were also obtained
by this methodology, successfully.
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Abstract
Images which are obtained by using satalites increase in value because of rapid development of todays
technologies. High definiton images give many valuable information about ground interface so
classification and interpretation of these images are important. Because of classification more accurate
data can be attain from satellite images.
İmage classification process can be defined as, detection of images by seperation of common properties
of images. Classification accuracy depends on accurate decomposer data. Deep Learning and
Convolutional Neural Network were used to classify the satellite images. Object recognition and
classification are more successful with Supervised Deep Learning algorithms.
In this study satellite images were classified. To classify the images AlexNet method was used which is
one of the deep learning algorithm. Approximately 20.000 satellite images were preprocessed and
classified. Classification accuracy is high with the proposed method.
Keywords: Deep learning, Convolutional neural network, Satellite images, Artifical learning,
Classification

1. GİRİŞ
Uzaktan algılama yer yüzü gözlem uyduları ya da havadan görüntü alınmasını sağlayan aletler aracılığı ile yer
yüzeyi hakkında fiziksel ve konumsal bilgiler verilerin alınmasını sağlan bir alandır [1]. Yer yüzeyinin
çeşitliliği ve konumsal olarak dağılımı ile ilgili sağlam ve doğru verilerin elde edilmesi pek çok çalışma için
değerlidir. Uydu görüntüleri teknolojileri özellikle geniş alanların görüntülenmesi bu görüntülerin analizinde
doğru ve ekonomik çözümler getirmektedir. Uydu teknolojileri ve algılayıcı tasarımındaki teknolojik
gelişmeler, çevresel görüntüleme ve doğal kaynakların yönetimini de barındıran pek çok yeni araştırma
olanakları ortaya çıkarmıştır [2-4]. Uzaktan algılama görüntülerinin elde edilmesini sağlayan uydu
sistemlerindeki görüntüleme teknikleri yer yüzüne 0.5 metreden daha yakın düzeyde görüntüler elde
edebilmektedir [7]. Bu görüntüler yüksek çözünürlük kalitesine sahip olmaktadır. Yeni nesil algılayıcı sistemler
vasıtasıyla elde edilen görüntüler, yeryüzü objelerinin niteliği, özellikleri ve dağılımları konusunda oldukça
detaylı bilgiler vermektedir. Görüntü kalitesi arttıkça bu konuya olan ilgide artmakta ve yeni çalışmalara olanak
sağlamaktadır. Standart çözünürlüklü uydu görüntülerinin aksine, çözünürlüğü yüksek olan uydu görüntüleri
üzerinden ağaçlar ve binalar gibi yüzey nesnelerinin görsel olarak tespitinin kolaylaştırılması, nesnelerin
birbirlerinden ayırt edilebilmesini mümkün kılmıştır. Uzaktan algılama görüntüleri tarımsal kültür, yer yüzü
şekilleri, ormancılık, sanayi, kentsel planlama, nesne algılama, bitki örtüsü, sınıflandırma, karasal ve sulak
bölgelerin haritalanması v.b. gibi pek çok bilgi barındıran ve bu görüntüler üzerinde analiz edilmesini sağlayan
uygulamalarda kullanılmaktadır [6-10].
Sağladığı önemli avantajlar sebebiyle özellikle son dönemlerde yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerine olan
ilgi artmış ve dijital görüntü işleme teknikleriyle uydu görüntüleri üzerinden benzer spektral özelliklere sahip
türlerin ayırt edilmesi ve yer yüzeyindeki objelerinin sınıflandırılması uzaktan algılama alanında dikkate değer
bir araştırma konusu olarak görünmüştür [11-18]. Yüksek çözünürlük kalitesine sahip olunan bu görüntüler pek
çok bilgi içermesiyle beraber sınıflandırma işlemlerinde çok zorlayıcı bir etkende olmaktadır [19].
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Sınıflandırma için yapılan farklı yaklaşımlar mevcuttur. Özellikle son yıllarda sınıflandırma işlemi için derin
öğrenme yaklaşımları ön plana çıkmaktadır. Daha önce yapılan sınıflandırma işlemlerinde görüntülere ait ön
işlemler, özellik çıkarımları sınıflandırma ve karar işlemleri ile görüntü işleme teknikleri kullanılmaktaydı [19].
Derin öğrenme kavramı ortaya atıldıktan [21] sonra geçtiğimiz bir kaç yılda bu konu ile ilgili pek çok çalışmalar
yapılmıştır. Özellikle sınıflandırma ve tanıma konusunda ki başarımı bu konuya daha çok eğilim getirmiştir.
Uydu görüntüleri büyük bir alanı kapsamaktadır. Bu sebeple verilerin işlenmesi oldukça güçtür. Derin öğrenme
yapısı gereği işlemler sırasında oldukça yüksek miktarda parametre gerektirmektedir. Uydu görüntülerinin
sınıflandırılması meşakkatli bir süreçtir. Her bir sınıflandırma işlemi için yüksek miktarda işlem gerekmektedir.
Sınıflandırma öğesi artıkça bu işlemler daha da zorlaşmaktadır. Bu durum üzerinde yapılacak işlemleri daha
hızlı hale getirebilmek için hızlı bir algoritmanın geliştirilmesi ve nesnelerin otomatik olarak tespit edilmesi
pek çok kazanım sağlayacaktır.
Derin öğrenme yapay zeka çalışmalarının çıkmaza girdiği bir ortamda ortaya atılarak yapay zeka çalışmalarına
yeni bir ivme kazandırmıştır. Derin Öğrenme (Deep Learning) nöronların yapısından etkilenerek ortaya atılmış
ve çok katmanlı yapay sinir ağlarını eğitmek amacıyla geliştirilmiş bir yöntemdir. Geoffrey Hinton ve Ruslan
Salakhutdinas yapmış oldukları çalışmada çok katmanlı geri beslemeli sinir ağlarının nasıl eğiteceklerini
göstermişlerdi. “Deep Belief Network” başlıklı yayınlarında çok katmanlı sinirsel yapıların çalışmasını ve
henüz tanımlanmamış özelliklerin nasıl tanımlanacağını bu çalışma ile ortaya koymuşlardır. Bu yapay sinir
ağına Derin Öğrenme adını vermişlerdir [21-22]. Derin öğrenme imgelere ait saklı öznitelikleri, kullanılan bazı
yöntemlerle ortaya çıkarılıp çok katmanlı bir sinir ağı ile eğitme sürecidir. Kullanılan yöntemler Konvulasyonel
Sinir Ağları CNN(Convulotion Neural Network), Pooling, Relu, Dropout, Normalization, Softmax Layer,
fullconnected Layer gibi işlemlerden oluşur. Her bir işlem derin öğrenme adımı içerisinde farklı bir işlemi
yürüterek sonuca ulaşmayı amaçlar. Derin öğrenme çok katmanlı bir yapıya sahip olup her katman üzerine
düşen görevi yaparak bir alt katmana iletir. İletilen veri alt katmandan diğer katmana iletilir. Böylelikle en üst
katmandan en alt katmana doğru iletilen ve sonuca ulaşılması sağlanan bir sinir ağı yapısı oluşturmuş olur.
Bu çalışmada uzaktan algılama yolu ile uydular tarafından çekilen renkli görüntüleri alarak sınıflandırma
işlemini yapılmıştır. Uydu görüntülerinin çözünürlüklerinin yüksek olması, eğitim ve test için kullanılacak olan
veri miktarının oldukça fazlalığı sebebiyle GPU (Graphic Processing Unit) ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple
uygulamanın gerçekleştiği ortamda GPU destekli bir bilgisayar kullanılmıştır.

2. YAPAY SİNİR AĞLARI
Günümüz sinir ağlarının temeli nörolog olan Donald Hebb tarafından atılmıştır. Hebb insan beynindeki sinir
hücrelerinin yapısını inceleyerek yapay sinir ağlarının temelini oluşturmuştur. Dentrit, soma, akson sinapsların
arasındaki ilişki incelenmiştir. Daha sonra bu teoriden yola çıkarak insan beynindeki nöronların matematiksel
olarak modellemesi yapılarak yapay sinir ağları şeklinde bilgisayar sistemlerinde kullanılmasına ön ayak
olmuştur.
X1
w1
X2

w2
wn

Toplam

Aktivasyon
F(Net)

∑ Net

Çıktı

Xn
Şekil 1. Yapay sinir ağı modeli
Nöronlar arasındaki iletişime bakılarak öğrenmenin nasıl gerçekleştiği incelenmiştir. Dentrit yani giriş
bilgileri(x1..xn) diğer hücrelerden gelen bilgileri, ağırlıklarına(w1..wn) göre Soma da yani çekirdekte
toplar(Net). Aksonlar bu bilgiyi olduğu gibi iletir. Ve elde edilen toplam değer aktivasyon fonksiyonu ile sonuç
üretilir. Sinapslar bu sonucu değerlendirerek çıkış değerini verir. Böylelikle gelen bilgi ile çıkış arasında bir
öğrenme gerçekleşmiş olur. Bu duruma bakılarak beyin hücresi ile yapay sinir ağı arasındaki çalışma prensibi
benzer olduğu gösterilmeye çalışılmıştır [23].
Sonraki yıllarda ileri beslemeli yapay sinir ağları, geri beslemeli yapay sinir ağları, çok katmanı sinir ağları,
Boltzman makinası gibi yapay sinir ağları modelleri geliştirilmiştir. 90’lı yılların sonuna doğru yapay zeka
çalışmaları durma noktasına gelmiş ve yeni bir yaklaşım sergilenememiştir. 2006 yılında Geoffrey Hinton ve
Ruslan Salakhutdinas yaptıkları çalışma ile yapay zekaya yeni bir bakış açısı kazandırarak derin öğrenme
kavramını ortaya atmışlardır [21].
Yapay sinir ağlarında bir ağın öğrenme yetisi ağdaki ağırlıkların değerlerinin ağı öğrenmesiyle ilgilidir. Bir
ağın daha iyi öğrenmesi ağırlıkların doğru şekillerde yenilenerek o ağı öğrenmesi ile sonuçlanır. Ağın eğitimi
esnasında eğitim verileri ağırlık değerleri değişir. Ağırlık değerlikleri stabil olduğunda ağ eğitilmiş sayılır.
Sonraki süreçte ağın test verisinin bu ağırlık değerliklerine göre sınanması ile son bulur. Ağın öğrenilmesi
süreci yapay sinir ağlarında birkaç şekilde yer alır. Bunlar öğretmenli öğrenme, öğretmensiz öğrenme, takviyeli
öğrenme olarak yer alır.
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Öğretmenli öğrenme: Yapay sinir ağlarında ağın eğitimi esnasında girdi olarak kullanılan veri çıktısının ne
olduğu bilgisini içerir. Ağ eğitilirken girilen verinin çıktı esnasında ürettiği sonuca bakılarak oluşan hatanın
giderilmesi sağlanır. Böylelikle ağdaki ağırlıklar kontrol edilerek yeniden düzenlenir. Hata oluşumunu
azaltmak ve ağın daha sağlıklı öğrenilmesi için aynı veriler defalarca ağa girer. Buna örnek olarak uydudan
alınan bir stat görüntüsünü eğitirken eğitim esnasında bu görüntüyü verip bunun bir stat görüntüsü olduğunu
belirtmek öğretmenli öğrenme stratejisine girer[23].
Öğretmensiz öğrenme: Bir ağın eğitimi sırasında girilen hiçbir verinin çıktısının ne olduğu bilgisi verilmez.
Ağ bu verileri alır ve kategorize eder. Gelen verilere göre ağırlıklar düzenlenir. Ve girdi verilerine göre benzer
özelliklere sahip verileri birbirine yakın değerlikli bölgede tutar. Girdi verileri gruplanır ve kategorize edilir.
Bu ağa en iyi örnek Kohonen ağı verilebilir[23-24].
Takviyeli öğrenme: Bu tür öğrenme stratejisinde bir öğrenmen yardımcı olur. Girdi verilerinin ağdaki sonuç
çıktılarının ne olduğu söylenmez. Buna karşın ağın eğitim sırasında çıkan sonucun doğru ya da yanlış olduğu
söylenebilir. Buna örnek olarak LVQ (Learning Vector Quantization) verilebilir [25].

2.1. Deep CNN(Convolution Neural Network)
Konvolüsyonel sinir ağları günümüz yapay sinir ağları içerisinde en popüler yapay zeka yaklaşımıdır. Görüntü
sınıflandırma, nesne tespiti için en verimli sonuçları ortaya çıkarmaktadır. Konvolüsyon sinir ağları ilk kez
fukushima tarafından bahsedilmiştir. Konvolüsyon görüntüdeki piksellerin mekânsal ilişkilerini koruyarak
resmin uzamsal yapısından yararlanmaktadır [26].
NxN matrisli bir görüntüdeki konvolüsyon işlemi görüntü üzerinde MxM şeklinde bir matrisin kaydırılması ile
oluşur. Görüntü üzerinde gezdirilen bu matris filtre diye de adlandırılmaktadır. Bu matris ile görüntüdeki
belirgin noktalar ön plana çıkmakta ve görüntüye ait öznitelikler belirlenmektedir.

b

c

a

Şekil 2. Konvolüsyon işlemi. a) Görüntü Matrisi b) Filtre c) Filtre sonucunda oluşan yeni görüntü matrisi
Konvolüsyon sinir ağı, insan görü sistemine benzer şekilde çalışmaktadır. Bir görüntüye bakıldığında
görüntüde köşe, kenar, kıvrımlar öncelikli olarak beyin tarafından görülür. Daha sonra görüntüdeki şekil ve
yapılar belirginleşir [27,30]. Katmansal bir yapıda olan konvolüsyon sinir ağı görüntüye ait kenar, kıvrım, şekil
gibi özniteliklerin ortaya çıkarılması sürecini yürüten çok katmanlı bir mimariye sahiptir. Her katman kendine
ait öznitelik özelliklerini belirleyerek bir sonraki katmana bırakır. Böylelikle öznitelikler eğitilerek ağa
öğretilmiş olur. Ağdaki son katman çoğunlukla sınıflandırıcı olarak giren verinin bir sınıfa dahil edilmesini
sağlar [28-30].
Derin konvolüsyon sinir ağları (DCNN), standart öğrenme stratejilerinden farklı olarak bilgisayar görü
sistemleri içerisinde obje sınıflandırma ve tespiti için performansı en yüksek ve doğruluğu en iyi mimarilerden
biridir [31]. Derin öğrenme ile görüntüden çıkarılan öznitelikler geleneksel öznitelik çıkarımlarından çok daha
iyi çalışmaktadır [32]. Derin konvolüsyon sinir ağında modelin mimarisi, öğrenme görevi, eğitim prosedürü
insan beyninin çalışma prensibi ile benzerlik göstermektedir [33].
Konvolüsyonel sinir ağları çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Her katman kendi işlevini yerine getirerek bir
sonraki katmana verileri gönderir. Bu çok katmanlı mimari içerisinde geri beslemeli çok katmanlı sinir ağı
kullanılarak eğitim yapılır. Konvolüsyonel sinir ağı içerisinde yer alan katmanlar genel olarak şu şekildedir.
Konvolüsyon: Konvolüsyon işlemi görüntüyü oluşturan dikdörtgensel bir matris üzerinde yapılır. Bu matris
üzerinde daha önceden belirtilen ve MxM şeklinde bir matrisin kaydırılarak yapılan hesaplama sonucunda
görüntü boyutunda yeni bir matris elde edilir. Konvolüsyon işlemine örnek şekil 2 de gösterilmiştir.
Konvolüsyon katmanına farklı filtreler uygulanarak diğer katmana farklı girdiler sağlayabilir. Konvolüsyon
işlemi görüntü işlemenin temel bir işlevidir. konvolüsyon işlem formülleri aşağıdaki gibidir.
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X giriş görüntüsünün iki boyutlu verilerin matrisidir. W filtre, b bias, y çıktısı ise aktivasyon fonksiyonunu
temsil etmektedir[34].
Maxpool: Maxpool katmanı her konvolüsyon katmanından sonra yer alarak görüntüde bir havuzlama işlemi
yapar. Havuzlama işlemi ortalama ya da en yüksek değere bakılarak havuzu tek bir değere düşürür. Böylelikle
katman içerisinde yer alan veri miktarı da küçültülür[35]. Şekil 3’te yer alan örnekte 4x4’lük bir matris
verilmiştir. Bu matriste 2x2’lik bir maxpool uygulanmıştır. 2x2 lik matrisler içerisinde yer alan en büyük değer
alınarak oluşturulan yeni matrise atanır. Oluşturulan yeni matris önceki matrisin yarısı boyutta yer almaktadır.

Şekil 3. Maxpool-Havuzlama işleminin gerçekleştirimi
Full-Connected: önceki katmanlardan gelen nöronlar burada bir dizi şeklinde görüntülenebilir. Bu nöronlar
sonraki katmanda yer alan nöronlara tam(sıkı sıkıya) bağlı olarak yer alır. Her nöron kendinden sonra gelen
tüm nöronlara bağlanır[35]. Bu durum şekil 4’te daha net olarak görülmektedir.

Şekil 4. Full-Connected tam bağlı katman
Relu(Rectified Linear Unit): Yapay sinir ağlarında kullanılan pek çok aktivasyon fonksiyonu vardır. Derin
öğrenme de kullanılan aktivasyon fonksiyonu relu katmanında yer alır. Simoid, hiperbolik tanjant, sinüs, step,
eşik değer fonksiyonları kullanılmaktadır. Derin konvolüsyon ağlarında kullanılan relu[36-37] katmanında
aktivasyon fonksiyonu 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = max(0, 𝑥𝑥) şekil 5’te yer almaktadır.

Şekil 5. Relu aktivasyon fonksiyonu
Dropout: Yapay sinir ağı içerisinde aşırı öğrenmeyi ortadan kaldırmak için kullanılan bir yöntemdir. Dropout
ile ağ içerisinde bazı bağlantıların kaldırılır. Böylelikle ağın ezberlenmesi engellenmeye çalışılır. Ayrıca ağ
performansını da artırır [38]. Şekil 6’da standart sinir ağı görünümü ile dropout kullanılan sinir ağı görünümü
yer almaktadır.

Şekil 6. Standart sinir ağı görünümü ve Dropout kullanılan sinir ağı görünümü
Derin konvolüsyon katmanları arasındaki bağlantılar ve sınıflandırma için yapılacak olan mimari şekil 6’te yer
almaktadır.
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Şekil 7. Konvolüsyon sinir ağı mimarisi

3. UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Uydu görüntülerinin sınıflandırılması için AID (Aerial Image Dataset) dataseti kullanılmıştır. Bu data set
içerisinde yer alan 14 farklı sınıftan oluşan her biri 600x600 görüntü boyutunda olan resimler alınmıştır.
Görüntülerin yüksek çözünürlükte olması, bu görüntülerin yüksek miktarda veri işleme kapasitesi
gerektirmektedir. Bu sebeple görüntü boyutları 128x128 olacak şekilde küçültülmüştür. Bilgisayar sitemi
olarak i7 2.8ghz işlemci, Gtx 960m 6gb GPU kartı ve 24Gb Ram özelliklerine sahip bir bilgisayar kullanılmıştır.
Veri setlerini artırmak için her bir görüntüyü yansıma ve tersleme yaparak örnek sayısı 4 katına çıkarılmıştır.
Her bir sınıf için 1000 adet resim kullanılmıştır. Bu görüntülerin 800 adeti eğitim için 200 adet test için
ayrılmıştır. Eğitim(11200 adet) ve test(2800 adet) verileri çaprazlama için 5 ayrı veri seti oluşturularak eğitim
ve test işlemi yapılmıştır. İşlemin doğruluğu için veri setleri çaprazlama yapılarak değiştirilmiş ve ortalama
doğruluk oranı ortaya çıkarılmıştır. 14 sınıftan oluşan veri seti eğitim ve test süreci yaklaşık olarak 2.5 saat
sürmüştür. Sınıflandırma işlemi için matlab 2016b yazılım platformu kullanılmıştır. Sınıflandırma eğitimi için
öğretmenli öğrenme yapısı kullanılmıştır. Sınıflandırma için kullanılan görüntüler şekil 7’de yer almaktadır.
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Şekil 8. Sınıflandırma yapılan AID veri seti görüntüleri
Konvolüsyon için 5x5 ve 7x7’lik 24’er adet filtre kullanılmıştır. Filtre sayısı arttıkça başarım oranının
yükseldiği yapılan uygulamalarda gözlemlenmiştir. Oluşan 24 filtre ve görüntü örnekleri verilmiştir.

Şekil 9. Oluşan filtre ve görüntü örnekleri
Derin öğrenme mimarisi matlabta hazırlanırken 3 bölüm olarak tanımlanmıştır. Bunlar giriş, ara katman, sonuç
katmanı. Aşağıda uydu görüntülerinin sınıflandırma işlemi için oluşturulan derin öğrenme mimarisi yer
almaktadır.
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Giriş Katmanı → 128x128x3x14000

Giriş Katmanı

Konvolüsyon Katmanı' → 5x5 Filtre

Relu Katmanı
Havuzlama(Maxpool) Katmanı → 2x2

Dropout Katmanı → Temizleme

Konvolüsyon Katmanı' → 7x7 Filtre

Ara Katman

Relu Katmanı
Havuzlama(Maxpool) Katmanı → 2x2

Konvolüsyon Katmanı' → 7x7 Filtre
Relu Katmanı

Havuzlama(Maxpool) Katmanı → 2x2

Konvolüsyon Katmanı' → 7x7 Filtre

Dropout Katmanı → Temizleme

Tam Bağlı Katmanı → 1740 Nöron

Dropout Katmanı → Temizleme

Normalizasyon Katmanı

Sonuç Katman
Relu Katmanı

Tam Bağlı Katmanı → 14 Nöron

Relu Katmanı

Hafif Bağlı Katman

Sınıflandırma Katmanı

Şekil 10. Uydu görüntülerinin sınıflandırılması için kullanılan katmansal mimari
Derin öğrenmenin mimari yapısı gereği ile ağa ne kadar çok eğitim verisi girdisi olur ise başarım oranı da
bununla beraber artmaktadır. Uydu görüntüleri yüksek çözünürlüklü görüntülerdir. Ve bununla beraber çok
kanallı olarak yer alır. Uygulamada kullanılan görüntüler RGB 3 kanallı renkli görüntülerdir. 14,000
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görüntünün kullanıldığı bir uygulamada mutlaka GPU kullanılması gerekmektedir. GPU bellek kapasitesinin
yüksek olması işlenen veri miktarını ve konvolüsyon edilecek filtre miktarını da o kadar artırmaktadır.
Kullanmış olduğumuz bilgisayar siteminde en fazla 24 adet filtre kullanılabilmiştir. Filtre sayısı arttıkça GPU
bellek yetersiz hatası alınmıştır.

4. SONUÇLAR
Derin öğrenme tabanlı konvolüsyonel sinir ağı kullanılarak yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin 14 farklı
sınıf için sınıflandırılma işlemi yapılmıştır. Yapılan eğitim ve test süreçlerinde alınan doğrluk oranı %92,14
olarak saptanmıştır.
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Özet
Son yıllarda trafik yoğunluğuna ve trafik ışıklarında bekleme süresine bağlı zaman ve maddi kayıplar
ciddi anlamda artmış ve her geçen gün yeni araçların katılmasıyla gitgide yoğunlaşan trafik sisteminin
ülkelere maliyeti ciddi anlamda artmış ve artmaya devam edecektir. Bu nedenle trafik yoğunluğuna bağlı
olarak sinyalizasyonun optimize edilmesi veya ikincil çözüm olarak sürücülerin tali bir yoldan
yönlendirilmesi bu problemin çözüm noktası olarak görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, araçların
bulunduğu trafik ışıklarının diğer tali veya anayollarla olan ilişkisi, trafik akış hızı ve katar yoğunlukları
değerlendirilerek optimum ışıklandırma süresinin dinamik olarak belirlenmesidir. Önerilen sistemde,
araç katar hareketi ve hızları temel alınarak önceden yerleştirilmiş hareket algılayıcı sensörler yardımı
ile araç katarının hız ve genel trafik yoğunluğu hakkında toplanan veriler işlenerek bu analiz sonucunda
trafik ışıklarının yanma süreleri ve kavşaklardaki diğer yollarda bulunan araç katarları da göz önünde
bulundurularak bir sonuç elde edilir ve bu sonuca bağlı olarak yanma süreleri dinamik olarak belirlenir.
Kablosuz duyarga ağlar yardımıyla bir önceki trafik ışıklarından gelen verilerin ve trafik hakkında
toplanan verilerin analizi yapılır ve diğer düğümlere gönderilir. Böylece birbirine bağlantısı bulunan tüm
trafik lambaları sürekli olarak verileri sınıflandırıp kablosuz duyarga ağda paylaşır. Paylaşılan verilerin
geldikleri düğümler hesaba katılarak kendisine komşu olan düğümlerin yani trafik ışıklarında bulunan
trafik yoğunluğunu hesaplayıp optimum süreyi hesaplanır. Böylece ışıkta bekleme süresinin kısaltılması
ve yakıt tasarrufu sağlanması amaç edinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Trafik Işıkları, Kablosuz Duyarga Ağlar, Araçların İnterneti.

Abstract
In recent years, wait time at traffic lights and money losses have significantly increased due to traffic
intensity and unfortunately will continue to increase with the addition of new vehicles every day.
Therefore, optimizing the signalization depending on the traffic flow, or orienting the drivers to a
secondary path seems to be solution for this problem. In this study our goal is to determine the optimum
lighting duration dynamically by evaluating traffic flow, speed and density, and to find alternative paths
to orientate drivers according to the conditions of other routes. In the proposed system, collected data
about the speed and general traffic intensity of the vehicle segments are analyzed with the help of preinstalled motion sensors, and the ligtening time of the traffic lighs are dynamically determined by the
result of this analysis. Previously collected data from traffic lights which were about traffic intensity and
speed are analyzed and sent to other nodes through wireless sensor networks. Hence, all this connected
traffic lights to each other constantly classify the data and share on network. According to shared data of
neighbor nodes, the optimum orientiation of cars is implemented to minimize the wait time. The aim of
this study is to shorten the wait time in traffic lights and save fuel.
Keywords: Traffic Lights, Wireless Sensor Networks, Internet of Vehicles.
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1. GİRİŞ
Giderek artan araç sayısı özellikle yoğun nüfusu olan kentlerde trafikte bekleme ve zaman kaybı ciddi bir
oranda artmıştır. Bu nedenle trafikte geçirilen sürenin minimize edilmesi için çeşitli çalışmalar yapılmıştır ve
yapılmaya devam etmektedir. Ancak günümüzdeki yoğun trafikte kaybedilen süreyi kısaltabilmek için çeşitli
yöntemler geliştirmek ve varolan algoritmalara yenilerinin eklenmesi veya önceki çözüm önerilerinin
güncellenmesi gerekmektedir.
Günümüzde özellikle görüntü işleme metodlarını kullanarak çeşitli çözümler üretilmiştir. Ancak bu çözümler
yeterli olamamaktadır. Trafikte geçirilen süreyi kısaltmaktadırlar ancak bu süre sadece tek bir kavşağa aittir.
Birbirinden bağımsız yollarda gerçekleştirilen bu denemeler sayısal olarak verimli sonuçlar vermesine
rağmen aynı kavşak veya yol ile bağlantılı bir sonraki kavşakta kaybedilen süre çok fazla değişmemektedir.
Bunun nedeni üretilen çözüm yolunun görüntü işleme teknikleri ile sadece anlık yaptığı çözümleri dikkate
almasıdır. Yani anlık alınan kamera görüntülerinin çözümlenerek görüntüdeki araç sayısı belirlenir ve buna
göre çıkarılan istatistiksel değerler baz alınarak ortalama bir bekleme süresi çıkartılır ve bu ortalama değere
göre bekleme süreleri ayarlanır. Lakin aynı kavşak ile bağlantılı bir sonraki kavşaklarda bu işlem yeniden
yapılmakta ve bu işlemler de belirli bir süre almaktadır. Oysa ki bir kavşakta belirlenen araç yoğunluğunu
kablosuz duyarga ağlar yardımı ile bir sonraki kavşaklara aktarılarak daha etkin ve daha hızlı bir bekleme
süresi ayarlanabilir. Öyle ki bir sonraki kavşaktan gelecek araçların ortalama varış süreleri de dahil
edildiğinde sonraki yol güzergahlarının hepsinde araçların varıncaya kadar geçirdikleri süreleri de verimli bir
biçimde kullanılabilir ve kavşakta bulunan diğer araçların geçişi sağlanabilir. Böylece daha etkin bir çözüm
üretilmiş olur ve bekleme süresi kısaltılmış olacaktır [1-3].
Trafik denildiği zaman akla ilk gelen kara taşıtları olsa da aslında trafik kelimesi hareketli tüm nesneleri
kapsamaktadır (uçaklar, trenler, gemiler, otomobiller, yayalar vs…). Tüm bu nesnelerin kendi içlerinde
bağımlı ve kısmen birbirinden bağımsız belirli ulaşım kuralları ve yöntemleri vardır. İşte bu kurallar bütününe
sinyalizasyon denmektedir. Bu çalışmada sadece kara taşıtları konu edinildiğinden diğer araçların
sinyalizasyonuna değinilmeyecektir. İlk olarak İngiltere’de 1868 yılında üzerinde kırmızı “DUR” ve yeşil
“GEÇ” olmak üzere iki lambadan oluşan bir trafik ışığı kullanıldı. Saxby and Farmet isimli şirket tarafından
yapılmıştır. Parlementerlerin parlemento binasına daha güvenli ulaşmaları amaçlanmıştı. İlk elektrikli trafik
ışıkları ise ABD’nin Ohio Cleveland kentinde faaliyete girdi. Ülkemizde ilk trafik ışığının kullanılması ise
1929 yılında olmuştur [4].
Sinyalizasyon çalışmaları ve daha iyi sinyalizasyon yapma isteği geçmişten günümüze dek sürmüştür ve
sürmeye devam edecektir. Bu bağlamda geçmişte olduğu gibi günümüzde de çeşitli problemler
yaşanmaktadır. Gittikçe artan nüfus ve araç sayısı yol genişliklerinin yetersiz kalmasına neden olmuş ve trafik
ışıklarında bekleme sürelerini ciddi anlamda arttırmıştır. Yol genişletme çalışmaları birçok noktada imkansız
hale gelirken kalan diğer güzergahlarda da maliyet problemi nedeniyle yapılamamaktadır. Alternatif yol
arayışlarının tükenmesiyle birlikte gündeme gelen trafik ışıklarının akıllı ve düzenli bir platformda ele
alınması gündeme gelmiştir. Böylece sinyalizasyon ve bekleme sürelerinin önemi bir kez daha gündeme
gelmiştir. Meydana gelen ve gelebilecek olan problemlerin başında trafik kazaları, yakıt tüketimi ve ciddi
zaman kayıpları gelmektedir. Bu nedenle trafik ışıklarında bekleme süresinin minimize edilmesi
gerekmektedir [5].
Sinyalizasyon üzerine bir asrı aşkın süredir çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle son dönemlerde akıllı kavşak
sistemleri ve akıllı trafik sistemleri üzerine çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmaların çoğu anlık
görüntü işleme tekniklerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilmesine karşın bağlantılı ve birbirini etkileyen yollar
üzerinde henüz bir çalışma yapılmamıştır. Bu yüzden birbirine bağlı kavşakların, anayol ve tali yolları da
hesaba katılması ve tüm diğer değişkenlerin de hesaba katılması gerekmektedir. Aksi taktirde her kavşakta
koyulacak kameralar ve sürekli olarak anlık görüntü işleme yöntemleri ciddi bir zaman kaybına ve yüksek bir
maliyete neden olmaktadır.
Sinyalizasyon ile ilgili çalışmalar ilk trafik ışıklarının üretildiği andan itibaren sürekli olarak projeler ve farklı
çalışmalar yapılmıştır. Son dönemlerde özellikle görüntü işleme tekniklerinin gelişmesi ile yapılan projeler
çok sayıda olup farklı başarım oranları elde edilmiştir. Ülkemizde bulunan birçok firma bu tür projeler
üzerine çalışmaktadırkar. Bu firmaların yapmış oldukları sistemler geçmişte ve günümüzde birçok probleme
çözüm getirmişlerdir. Ancak yapılmış olan projelerin özellikle trafikte kavşak noktalarında birbirinden
bağımsız hareket eden algılayıcılar ve kameralar bir sonraki kavşak noktasında yeniden aynı işleri tekrarlama
konusuna henüz bir çözüm üretmemişlerdir. Bu durum yakıt tasarrufu, çevre kirliliği ve zaman kaybı
açısından birer dezavantaj olmaktadırlar.
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2. ÖNERİLEN MODEL
Önerilen modelde diğer projelerin eksik yanı olan ve bir kavşakta edinilen bilgilerin analizleri yapıldıktan
sonra bağlantısı bulunan diğer kavşaklar ile paylaşılarak, daha sonraki kavşaklarda tekrar verilerin işlenme
süresini azaltmak ve sonraki kavşaklarda araç sayımı için araçları kırmızı ışıkta bekletmek problemi çözmek
amaç edinilmiştir. Ayrıca en kısa yol algoritmalarından Floyd algoritması kullanılarak iki kavşak arasındaki
alternatif tüm yollar belirlenip, kavşaklarda bulunan kamera ve sensörler yadrımıyla edinilen trafik yoğunluk
bilgisiyle birlikte analizleri yapılıp aralarından trafik yoğunluğu en az olanı tercih edilir ve bu bilgi sürücüye
bir sonraki trafik ışıklarına varmadan bildirilerek kavşakta olası acil ve ani dönüşlerde meydana gelebilecek
olan kazaların da önüne geçilmesi hedeflenmiştir.
Kavşak noktalarına yaklaşan araçların sayımı sadece kavşak noktasına yerleştirilen kameralar ile değil, daha
öncesinde bulunan algılayıcılar yardımı ile ve yaya butonlarının da hesaba katılarak işlenmesiyle elde edilen
veriler daha sonraki kavşaklarda bulunan veri işleme unitesiyle paylaşılır. Bu verilerin gönderilmesinden
hemen sonra kamera yardımı ile tespit edilen araç yönlerinin de paylaşılarak bir sonraki kavşağa ulaşan araç
sayısının büyük bir oranını da önceden bildirilmiş olacaktır. Ayrıca iki dönel kavşak arasında bulunan ana yol
üzerinde bağlantısı bulunan tali (ikincil) yollardan gelebilecek araçlar için de tali yol bitimine yerleştirilen
sensörler vasıtasıyla bilgiler araçlar daha trafik ışıklarına varmadan tespit edilmiş olacak ve kavşaktaki
yollarda bulunan yoğunluk gözönüne alınarak sürücüler Floyd algoritması yardımı ile alternative ve trafiğin
hızlı aktığı yollara yönlendirmesi yapılır. Ana yol üzerinde bulunan ve birbirleri ile bağlantısı bulunan tüm
ana ve tali yollar bir graf olarak ele alınır. Ve bu graf öncelikle bir matrise dönüştürülür. Her düğümün yani
kavşağın kendisine olan uzaklığı sıfır (0) olduğundan sıfır olarak yazılır ve diğer düğümler yani sensörlerin
ve kameraların bulunduğu noktalar ile aralarındaki mesafeler belirlenir. Aynı yol üzerinde bulunan ve
aralarında doğrudan bağlantı bulunmayan düğümler arası mesafe ise sonsuz ya da NULL değeri girilebilir.
Tüm bu işlemler gerçekleştirildikten sonra Floyd algoritması yardımı ile en kısa yol belirlenir [6-8].
Araç algılayıcı sensörler, kameralar yardımı ile sayıları, yönleri ve türleri tespit edilen araçların gidecekleri
yolların yoğunluğuna ve akış hızına bağlı olarak Floyd algoritması ile en kısa ve daha hızlı gidebileceği yol
tespit edilerek yönlendirme işlemleri yapılmıştır. Böylece yakıt tasarrufu, çevre kirliliği ve zaman kaybının
önüne geçmek hedeflenmiştir. Şekil 4’te görüldüğü üzere 1’den 7’ye kadar numaralandırılmış kavşaklarda
sayıları 100 ile 400 arasında değişen araçlar simüle edilmiş olup ışıkta bekleme süreleri ve araç
yoğunluklarını birbirinden bağımsız ve birbirine bağımlı kavşaklar şeklinde farklı renkler ile gösterilmiştir.
Bu benzetim sonucunda, 1 ve 2 numaralı kavşakta ışıkta bekleme süresi artarken diğer tüm kavşaklarda
bekleme sürelerinde azalma gözlemlenmiştir. Bekleme süresinin arttığı kavşaklarda bulunan araç sayısının
diğer kavşaklardaki araç sayılarından az olması burada bekleme sürelerini arttırmıştır. Gelecek çalışmalarda
bu sürenin daha da optimize edilmesi ve bekmele süresi artan kavşaklar için ise yeni modeler geliştirilmesi
hedeflenmektedir.

Şekil 1. Birbiriyle bağlantısı bulunan yol ve kavşak örneği
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Şekil 2: Kavşaklardaki araç yoğunluğu
Matlab ortamında gerçekleştirilen simülasyon sonuçlarına göre önerilen model, varolan klasik sistemden
yaklaşık %7 daha verimlidir. Şekil 1’de 3 numaralı kavşaktan 6 numaralı kavşağa gitmek isteyen bir araç için
2-1-5 yolu ile 2-4-7 ve 2-4-5 yolu aynı mesafelerdedir. Ancak bunların içinden, yoğunlukları da baz alınarak
ve Floyd algoritması yardımı ile üç yol belirlenmiş ve 2-4-7 numaralı kavşaklar kullanılarak hedef noktaya
varış seçilmiştir. Çünkü Şekil 1’de gösterilen kavşak yoğunluk grafiğinde de görüldüğü üzere 2-4-7 numaralı
kavşaklardaki yoğunluk daha az olup kaybedilecek zaman daha az olmaktadır. Bu işlemler kavşaklarda
bulunan kameralar ve algılayıcılar sayesinde yapılırken aynı zamanda kablosuz duyarga ağları yardımı ile
sürücüler bir tabela yardımı ile bilgilendirilir ve yönlendirilir. Ayrıca bu noktalarda işlenen verilerin araçlar
ile paylaşılması da navigasyonlarda en kısa yol bulmak yerine en verimli ya da en az yoğun olan rotanın
seçilebilmesi sağlanabilir.
Bu çalışmada daha önce geliştirilmiş olan yöntemleri ve algoritmaları mukayese ederek bu yöntemlerin
birleştirilmesiyle oluşturulan yeni bir model önerilmiştir. Bu modelde, önceki modellerde sadece tek bir
kavşak için görüntü işleme yöntemleriyle araç bekleme süreleri ayarlanırken önerilen modelde birbirine bağlı
olan birden fazla yoğun trafiğin olduğu kavşağın kablosuz duyarga ağlar üzerinden haberleşerek trafik ışığına
araçlar gelmeden sayılmış olacak ve tekrar aynı işlemler için fazladan görüntü işleme yöntemleri
kullanılmamış olacaktır ki bu da bekleme süresini hesaplama için geçen süreyi sürücülere kazandırmış olacak
ve bu süreyi de etkin bir şekilde kullanmak amaç edinilmiştir.
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Abstract
Network Slicing is a new concept, which is expected to be implemented on future 5G networks, along with
SDN, NFV, mmWave, small cell deployment, massive MIMO, full duplex transmission and beamforming.
With the emergence of IoT, V2X and MTC, network operators should be able to offer tailored network
services to specific users or devices, depending on the varied requirements and expectations of wide
range of applications. In order to provide customized network services or to share the network between
several service providers, network slicing forms logical network slices on a common physical
infrastructure. Despite the advances of network slicing, several challenges remain to be addressed such
as isolating a slice from other slices (i.e., a slice should not negatively affect other slices), and
appropriately allocating network resources (e.g. radio spectrum, infrastructure, network functions and
transport network) between slices. In this paper, we focus on the network slicing studies proposed for 5G
mobile networks by reviewing and comparing in a comprehensive way. Research challenges and open
issues as well as analytical approaches are also explained.
Keywords: Network Slicing, Mobile Network Virtualization, 5G, Mobile Networks.

1. GİRİŞ
Günümüze kadar gelişerek gelen mobil ağların jenerasyonları arasındaki değişikliklerin amacı genellikle daha
hızlı ve veri odaklı servislerin desteklenmesini sağlamaktı. Örneğin, 2G ve 4G karşılaştırıldığında gezgin
ağların radyo erişim ağındaki spektral verimlilik 30 kat daha fazladır. Ancak 5G mobil ağının nesnelerin
interneti (IoT), yazılım tabanlı ağlar (SDN), ağ fonksiyonlarının sanallaştırılması (NFV), çoklu girdili çok
çıktılı sistem (MiMo) gibi farklı teknolojileri desteklemesi beklenmektedir. Bu teknolojilerin entegrasyonu ile
birlikte son kullanıcıların ağdan beklentileri ve gereksinimleri de çok çeşitli olacaktır. Örneğin, otonom bir
aracın yoluna sorunsuz devam edebilmesi için ağdan beklentisi gecikmenin mümkün olduğunca az olması
iken, uzaktan ameliyat gibi kritik sistemlerin ağdan beklentisi paketlerin tam doğrulukla iletilmesidir. Bu
kadar farklı gereksinimlerin tek bir ağ tarafından karşılanması zordur. 5G mobil ağlarda bahsedilen çok fazla
sayıdaki beklentileri ve gereksinimleri karşılamak için ağ dilimleme konsepti önerilmiştir [1,2]. Bu konseptin
amacı ortak bir fiziksel ağ altyapısını farklı senaryoları ve gereksinimleri en iyi şekilde karşılayacak olan
farklı sanal ağlara ayırmaktır. Bir ağ dilimi belirli bir grup uygulamalara ya da farklı operatörlere en iyi
servisi sağlayacak bir dizi radyo erişim teknolojisinden (RAT) ve ağ fonksiyonlarından oluşur.
*
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ITU ve 5G-PPP tarafından belirlenen üç ağ dilimi i) gelişmiş gezgin geniş bant, ii) masif makina türü
haberleşme, iii) kritik haberleşme. 5G mobil ağlarda gerçekleştirilmek istenen iki hedef vardır. Bunlardan biri
radyo erişim ağında daha fazla trafiği yönetmek (1000xTrafik), daha fazla cihazı ağ içerisinde
konumlandırmak (100xCihaz) ve bant genişliğini artırmaktır (100xThroughput) [3]. İkinci amaç ise çok
çeşitli servislerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için SDN ve NFV teknolojilerinden faydalanarak ortak bir
fiziksel ağı programlanabilir ve esnek mantıksal parçalara ayırmaktır. Fig. 1.’de ortak bir ağ altyapısının akıllı
telefonlar, otonom araçlar ve nesnelerin internet arasında dilimlenmesi gösterilmiştir.

Fig. 1. Ağ dilimleme konsepti [1]

Ağ dilimleme ile ilgili olarak aşağıdaki maddelerin göz önünde bulundurulması gerekir:
•

Ağ dilimleri birbirinden bağımsız mantıksal ağlar olarak görülse bile, radyo spektrumu, altyapı,
taşıma ağı, ve ağ fonksiyonları gibi ağ kaynaklarının dilimler arasında verimli bir şekilde
paylaştırılması gerekir.

•

Ağ dilimleri radyo erişim ağında görünür olmalıdır. Bir ağ dilimini oluşturan ağ fonksiyonları
dilime özel metrikleri ve kısıtlamaları dikkate almalıdır.

•

Dilimler arasındaki izolasyon sağlanmalıdır. Bir dilimde meydana gelen negatif bir etki diğer
dilimleri negatif olarak etkilememelidir.

•

Ağ diliminin konfigürasyonu ve ağ fonksiyonları dilime özel olarak yapılmalıdır. Örneğin bir ağ
dilimi için gerekli olan bir ağ fonksiyonu başka bir ağ dilimi için gerekli olmayabilir. Bu durumda
bazı ağ fonksiyonları iptal edilirken bazıları kullanılabilir [4].

Akıllı şebekeler küçük boyuttaki mesajları 8 ms'den daha kısa gecikmelerle iletmek zorunda olan statik
düğümlerden oluşur. Ancak, Dense Kentsel Bilgi Toplumu gibi xMBB kullanım örneğinde kabul edilebilir
gecikme insan odaklı servisler için 50 ms'ye kadardır. Bu tür dilimlerde (mMTC), el değiştirme, konum
güncellemeleri, parçalanma ve yeniden birleştirmeye ilişkin ağ fonksiyonları muhtemelen özelleştirilebilir.
Hatta çok küçük paketlerin aktarımını gerektirdiğinden dolayı gereksiz olduğu ispat edilebilir ve kullanılmaz.
Bazı radyo ağ fonksiyonları (örneğin scheduler) dilimler için ortak iken bazı ağ fonksiyonları belirli bir ağ
dilimine atanmış özel/bağımsız ağ fonksiyonu olabilir. [5]
Ağ dilimleme konseptinin bir avantajı da gezgin ağı çok kullanıcılı hale getirmektir. Böylece bir gezgin ağ
faklı operatörler ya da sanal operatörler tarafından kullanılabilir. Yeni çok kullanıcılı gezgin ağlar
OPEX/CAPEX (operational/capital expenditure) miktarını azaltırken, ağa yeni imkanlar kazandırmak
istemektedirler. Paylaşımlı bir ağ OPEX miktarında %20 oranında düşüş sağlarken, genel ağ masraflarında
%50 kazanım sağlar. Altyapı sağlayıcı (InP) ve mobil sanal ağ operatörü (MVNO) gibi rolleri olan bir
paylaşımlı ağ çok kullanıcılı bir ağ haline dönüştürüldüğünde OTT (over-the-top) servis sağlayıcıları ve
vertical endüstri rolleri de ağa eklenir. [6]
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Ağ dilimleme ile ilgili iki farklı yaklaşım vardır; i) radyo erişim ağının paylaşıldığı ve herbir operatörün
kendine özgü çekirdek ağlara sahip olduğu yaklaşımdır (Multi-Operator Core Network (MOCN)). ii) çekirdek
ağların paylaşıldığı ve farklı radyo erişim ağlarının kullanıldığı yaklaşımdır (Gateway Core Network
(GWCN)). Halihazırda gezgin ağların çekirdek ağ kısımlarında ağ dilimleme çalışmaları yapılmış olsa da
radyo erişim ağları için ağ dilimleme henüz başlangıç aşamasındadır. Dilimler arasındaki izolasyon oldukça
önemlidir. Bir dilimde meydana gelen negatif bir etki diğer dilimleri etkilememelidir. Dilimler arasındaki
izolasyonu sağlamak için literatürde yapılmış çalışmalar vardır [7]. Radyo izolasyonunun dışında ayrıca trafik
izolasyonunun da sağlanması gerekir. [8]
İkinci bölümde 5G mobil ağlarda ağ dilimleme konseptinden ve bu konseptin katmanlarından bahsedilmiştir.
Üçüncü bölümde ise ağ dilimleme konusunda önerilen çalışmalardan bahsedilmiş ve bu çalışmalar analiz
edilmiştir. Bölüm 4’te ise karşılaşılan zorluklar anlatılmış ve son bölümde çalışmanın özeti verilmiştir.

2. 5G’DE AĞ DİLİMLEME
NGMN, 3GPP ve 5Gamericas gibi birçok proje grubu, 5G üzerinde ağ dilimleme teknolojisi ile ilgili yayınlar
ve öneriler yapmaktadırlar. Bu proje grupları ağ dilimleme teknolojisini genel olarak üç katman şeklinde
modellemektedirler. Fig. 2’de gösterildiği gibi, bu katmanlar Servis Örnek Katmanı (SIL), Ağ Dilimi Örnek
Katmanı (NSIL) ve Kaynak katmanından (RL) oluşmaktadır [9-11]. Ancak 5G-PPP gibi gruplar ise 5
katmanlı mimari model önermişlerdir. Bunlar altyapı, ağ fonksiyonu, orkestrasyon, iş fonksiyonu ve servis
katmanlarıdır.NGMN tarafından önerilen iş uygulaması katmanını 5G-PPP tarafından iş ve servis katmanı
olarak iki farklı katman olarak, orkestrasyon/MANO da ayrı bir katman olarak tanımlanmıştır [3].

2.1. Servis Örnek Katmanı
En üst katman olan SIL ile, dilimi oluşturulacak cihaz ya da uygulama gruplarının gereksinimleri ve ağdan
beklediği servisler belirlenmektedir. Bu katmanda yapılan çalışmalar daha çok servis kısmında belirlenen
ihtiyaçların altyapıdaki ağ komponentlerine nasıl yansıyacağıyla ilgilidir. Her bir farklı servis türü için bu
katmanda farklı Servis Örneği (SI) belirlenebilir. Servis tanımıyla ilgili farklı iki yaklaşım vardır. Birincisinde
servis düzeyinde anlaşma (SLA) gereklilikleri, throughput ve gecikme gibi performans ile alakalı
parametreler veya lokalizasyon ihtiyaçları servis seviyesinde bir tanımlama ile bildirilir. Ancak ikincisinde
daha ayrıntılı olarak ağ diliminin hangi fonksiyonları ve hangi radyo erişim teknolojilerini kullanmak istediği
belirtilir. MANO ile alakalı implementasyon konusunda farklı yaklaşımlar vardır. Servis ihtiyaçlarını ağa
yansıtmak için iki farklı map tekniği kullanılabilir. Birincisi servis ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ağ
fonksiyonlarının ve altyapı elementlerinin seçilmesidir. İkinci olarak da belirlenen ağ fonksiyonlarının ve
altyapı türünün sağlayıcı tarafından implementasyonunun yapılmasıdır.

2.2. Ağ Dilimi Örnek Katmanı / Ağ Fonksiyonu Katmanı
Ortadaki katman olan NSIL, SIL ile belirlenen ağ servislerini gerçekleştirecek ağ karakteristiğini belirler. Ağ
fonksiyonlarının konfigürasyonu ve yaşam süresi ile ilgili işlemleri içerir. Mobil ağda ğ fonksiyonlarının tek
olması yönetilebilirlik açısından kolaydır ancak ağ dilimlerinin esnekliği ve verimliliği de düşüktür. Herbir ağ
fonksiyonunu dilimlerin ihtiyaçlarına göre ayarlamak ise ağ dilimlerini daha esnek ve verimli yapsa da zor bir
iştir. [3] SIL kısmında belirlenen her bir SI, bir Ağ Dilimi Örneği (NSI) ile ilişkili olmak zorundadır. Bir NSI,
altında farklı Altağ Örneği (SNI) bulunabilir. Bir SNI, farklı NSI’lar tarafından paylaşılabilir. En alt katman
olan RL ile, hangi NSI ve SNI ağ kaynaklarını (radyo spektrum, depolama, kenar ya da merkezi cloud
cihazları) nasıl kullanılacağı belirlenmektedir. Literatürde ağ dilimlemenin farklı katman yapılarıyla
modellendiği başka çalışmalar da mevcuttur. Örneğin çalışma [3]’de Altyapı Katmanı, Ağ Fonksiyonu
Katmanı ve Servis Katmanı olarak modellenmiştir. İsimsel olarak farklılıklar olsa da katman içerikleri
oldukça benzerdir.

2.3. Kaynak/Altyapı Katmanı
Ağ dilimleme modelinin en alt katmanı olan Kaynak/Altyapı katmanında altyapının oluşturulması ve
sanallaştırılması ele alınır. Altyapının oluşturulması kısmında kullanılacak donanımlar ve bu donanımların
yerleri (kenar, merkezi), sanal ağ fonksiyonları için cloud donanımları, farklı RAT ile uyumlu baz
istasyonları, yazılım tabanlı baseband işleme yapan baz istasyonları bu katmanda konumlandırılır. Altyapının
sanallaştırılması kısmında beklenen sadece kaynakların (işleme, depolama, ağ, radyo) sanallaştırılması ve
izole edilmesi değil, aynı zamanda uçtan uca yaklaşımıyla üçüncü partilerin de kaynaklara erişimesini ve
kontrol etmesini sağlamaktır. Bu özellikler ağ dilimlemeyi ağ sanallaştırmadan ayıran anahtar özelliktir. CN
kısmında çekirdek tabanlı sanal makinalar (KVMs) ve Linux konteynırları (LXC) gibi teknolojiler işleme,
depolama, ve ağ kaynaklarının izolasyonuna işletim sistemi ve process düzeyinde garanti verebilmektedirler.
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Örneğin cloud donanımları üzerinde sanal gezginlik yönetimi birimi (MME), sanal servis ağ geçidi (SGW)
fonksiyonları çalıştırılabiliyor. Hem CN hem de RAN için sanallaştırma çalışmaları yapılmıştır. CN için
yapılan akademik çalışmalar sonucunda somut çözümler ve platformlar geliştirilmişse de RAN için yeterli
sonuç alınamamıştır. RAN kısmı için yapılan sanallaştırma çalışmaları radyo spektrum kaynaklarının
dilimlere tahsis edilmesini içeren çalışmalardır. Radyo kaynak atama, herbir dilime atanan sabit radyo
kaynakları [12] ve ihtiyaca göre dinamik olarak değişen radyo kaynak atama işlemleri [13] olarak değişir. Her
bir dilime sabit bir radyo kaynak ataması kaynakların verimsiz kullanılmasına sebep olmaktadır. Ancak
dinamik olarak kaynak atamanın zorluğu ise dilimler arasındaki izolasyonu sağlama gerekliliğidir. Çünkü bir
dilimde meydana gelen negatif bir etki diğer ağ dilimlerini etkilememelidir. Literatürdeki çalışmalar
NSI/Network Function katmanlarının sanallaştırılmasında SDN ve NFV teknolojilerinden faydalanmışlardır.
3GPP 5G çalışma grubunun Release 14 TR 28.801 [14] spesifikasyonunda belirtildiği gibi, bazı ağ
fonksiyonlar bütün dilimler için ortak iken bazı ağ fonksiyonları sadece dilimlere özeldir.
Ağ paylaşımı ile ilgili 5 farklı senaryo vardır. Bunlar;
1.

Bir RAN’ı paylaşan CN’ler,

2.

Kapsama alanını genişletmek isteyen ve herbiri ülkenin farklı bölgelerini kapsayan birden fazla
operatörün yardımlaşarak daha fazla kapsama alanı oluşturmaları,

3.

Spesifik bir bölgede kapsama alanı bulunan bir operatörün, diğer operatörlere ağı kullanması için
izin vermesi,

4.

Operatörlerin frekanslarını birleştirerek ortak olarak kullanmaları,

5.

Birden fazla RAN’a sahip olan operatörlerin ortak bir CN kullanmaları şeklindedir. (6)

Fig. 2. Ağ Dilimleme Konseptinin Katmanları [15]

3. LİTERATÜRDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Literatürde kablosuz ağlarda sanallaştırma çalışmaları yapılmış olsa da tam bir ağ dilimleme olarak kabul
edilemez. Çalışma [16]’da çekirdek tabanlı sanal makina (Kernel-based virtual machine) kullanılarak WiFi
cihazları birden çok sanal makinaya (VM) ayrılmıştır. Herbir VM kendi kablosuz bağlantısını kuracağı için,
birden çok VM’in kullandığı MAC protokolleri de zaman alanında çoğullanmıştır. Cihaz bazında olduğu gibi,
MAC protokolü bazında da bazı kablosuz bağlantı sanallaştırma çalışmaları yapılmıştır. FDM kullanılarak
farklı sanal ağlar frekans alanında ayrılarak isole edilmiştir [17-19]. Aynı zamanda TDM kullanılarak da
farklı sanal kablosuz ağlar zaman alanında izole edilerek herbir sanal ağa ait düğümler kendi zaman
aralıklarında bağlantı sağlamaya çalışmaktadırlar [20,21]. Ancak bu çalışmalar herbir sanal ağın farklı
gereksinimine göre özelleşmiş ağ parçaları değildirler.
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Literatürde 5G mobil ağların dilimlenmesi ile ilgili olarak RAN’da ve CN’de ağ dilimleme yapılmıştır.
Örneğin çalışma [22]’de Haptic haberleşme uygulamaları ve diğer uygulamalar için ağ dilimleri
oluşturulmaya çalışılmıştır. Ancak bu çalışma radyo kaynaklarının atanmasıyla sınırlandırılmış bir çalışmadır.
Reinforcement Learning öğrenme yaklaşımı kullanılarak radyo kaynakları dilimler arasında dilimlerin
ihtiyaçları ve dinamikleri göz önünde bulundurularak paylaştırılmıştır. Durumu öğrenerek adaptif olarak
değişiklik yapabilen ve ağda herhangi bir başlangıç bilgisine ihtiyaç duymadan paylaşım yapabilen bu
çalışma da formülasyon ve simülasyon sonuçları verilmiştir. Başka bir çalışmada ise [23] ortak bir fiziksel ağı
ICN (Information-Centric Networking) ağları ve geleneksel kablosuz ağlar olarak farklı iki sanal ağa ayıran
bir mimari önerilmiştir. Bu sanal ağın en önemli kısmı sanal kaynak atanması ve cache kaynakların da ağ
içerisinde sanal olarak dilimler halinde kullanılmasıdır. Sanal ağ atama ve ağ içerisinde ön bellek stratejileri
bir optimizasyon problemi olarak formüle edilerek, radyo spektrum kaynağı, kablosuz ağ altyapısı, sanal
kaynaklar ve bilgi merkezli (IC) kablosuz sanallaştırma kontrolcüsü elemanlarından oluşan bir mimari model
önerilmiştir. Çalışma [6]’de RAN’da dinamik kaynak dağılımı için ağı izleyen ve kontrol eden bir 5G ağ
dilimleme broker önerilmiştir. Arayüz 5 ile talebe göre kaynak ihtiyaçları kabul edilmektedir. Ancak bu
çalışmada somut herhangi bir sonuç belirtilmemiştir.
Çalışma [8]’de radyo erişim ağında radyo kaynaklarının dilimler arasında paylaştırılması için dört farklı
seviyede ağ dilimleme yapılması önerilmiştir. Bunlar;
•

Spektrum Planlama; radyo spektrumunun taşıyıcılar arasında düzenlenmesini ve bu taşıyıcıların
hücreler arasında nasıl paylaştırılacağını belirler.

•

ICIC; benzer kaynak bloğu (RB) kullanan hücreler arasındaki girişimi önlemeye çalışır. Örneğin
RB’ların maksimum gönderim gücünün belirlenmesi ya da bir hücrenin belirli RB’ları
kullanmasının yasaklanması gibi.

•

PS; kaynak erişim bariyerleri (RAB) tarafından belirlenen servislerin atanan RB’ler ile nasıl
geçekleştirileceğini belirler. Ayrıca modülasyon, kodlama gibi fiziksel katman servisleri de bu
seviyede belirlenir.

•

AC; yeni RAB’ların kabul ya da reddedilmesi ile ilgili kararları alır.

Bu çalışma RAN SP veya ICIC seviyesinde dilimlendiğinde radyo ve trafik izolasyonunu sağlamasına karşın
radyo kaynaklarının verimsiz kullanılmasına sebep olmaktadır. PS veya AC seviyesinde dilimlendiğinde
kaynaklar verimli kullanılsa da hücreler arası girişim olduğu görülüyor. Ancak bu çalışmada önerilen
fonksiyonlar formülize edilmemiş ve detaylandırılmamıştır.
3GPPP, NGMN, 5Gamericas gibi 5G proje grupları ağ dilimleme konseptinin dilim seçimi, ağ
fonksiyonlarının belirlenmesi, CN dilimle, RAN dilimleme gibi detaylarını standartlaştırmaya çalışırken,
diğer çalışmalar genel olarak radyo kaynaklarının ağ dilimleri arasında atamasını kapsamaktadır. Bu
çalışmaların yanı sıra literatürde araştırma olarak yapılan ağ dilimleme çalışmaları da mevcuttur.

4. AĞ DİLİMLEMENİN ZORLUKLARI
5G mobil ağlar için önerilen ağ dilimleme konseptinin avantaj ve esnekliklerine rağmen akademik ve endüstri
alanları tarafından çözüme kavuşturulması beklenen zorlukları da vardır.

4.1. Radyo Erişim Ağında Ağ Dilimlemesi
Daha önceki bölümde bahsedildiği gibi RAN’da ağ dilimlemede iki tür çalışma vardır. Biri herbir dilime sabit
bir spektrum atamak. Diğeri fiziksel ve mac katmanlarında dinamik olarak spektrumların atanmasıdır. İlki
kolaydır ancak spektrumlar verimsiz kullanılır. Diğerinde spektrum verimliliği fazladır ancak radyo
kaynaklarını dinamik olarak atamak zordur. Bu konuda yapılmış çalışmalardan biri SD-RAN controllers[12].
Ayrıca birden fazla RAT erişiminin aynı özelleştirilmiş donanım üzerinden çoğullanıp çoğullanamayacağı da
zorluklardan biridir. Radyo kaynaklarının MVNO arasında paylaştırılması ile özelleştirilmiş RAN’lar ve
özelleştirilmiş kontrol yapıları uygulanabilir (RaaS).

4.2. Ağ Fonksiyonlarının Uyumluluğu
Az sayıdaki ağ fonksiyonları uygulama ve tasarlama noktasında kolaydır ancak ağ dilimle için yeterli
esneklik ve verimliliği sunamamaktadır. Çok sayıdaki parçalanmış ağ fonksiyonlarının kullanılması ağ
dilimleme için tercih edilir. Ancak farklı vendorların implemente ettiği çok sayıdaki ağ fonksiyonu ile
servislerin karşılanması da birbiriyle uyumluluk ve ölçeklenebilirlik olarak bir zorluktur. Farklı vendorlar
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tarafından implemente edilen ağ fonksiyonları arasındaki uyumu sağlamak için ağ fonksiyonları arasında bir
standart belirlenmelidir.

4.3. Servis Gereksinimlerinin Ağ Ortamına Yansıtılması
Önemli zorluklardan birtanesi de üst seviyede belirlenen servis ihtiyaçlarının ağ dilimine somut olarak nasıl
yansıtılacağıdır. Bu problem için çözüm önerileri olsa da tatmin etmemektedir. Çözüm olarak basit bir sintaks
yapısına sahip olan alan-spesifik bir tanımlama dil geliştirilebilir. Bu dil yardımıyla servis karakteristiği, ağ
elementlerinin kapasiteleri ve gereksinimleri ayrıntılı olarak belirlenebilir. Geliştirilecek bu dil yeni ağ
elementlerini (yeni ağ fonksiyonları ve ya RAT) dahil edebilecek kadar esnek ve multi-vendor ortamları için
uygulanabilir olmalıdır.

4.4. Radyo Erişim Ağında Ağ Dilimlemesi
Gezgin ağdaki bütün dilimleri kontrol eden ve anlık durumlarına göre dilimler için kararlar alan verimli,
bütünsel ve dinamik bir MANO control birimine ihtiyacı vardır. MANO, sadece ağ, depolama ve bellek
kaynaklarını değil aynı zamanda radyo kaynaklarını da değerlendirerek (bir kaynakta yapılan bir düzenleme
başka bir kaynağı nasıl etkiler) bütünsel bir servis kalitesi sunmalıdır [3].

5. SONUÇ
Nesnelerin interneti, makina türü haberleşme ve araçların haberleşmesi ile birlikte internete bağlanan cihaz
sayısı her geçen gün artmaktadır ve 2020’de bu sayının 50 milyarı geçmesi beklenmektedir. Hiç şüphesiz bu
büyüklükteki cihazların büyük kısmına internet hizmeti sağlayacak olan teknolojilerden bir tanesi 5G’dir. Ağ
dilimleme konsepti ile çok fazla sayıdaki cihaz ve uygulamaların farklı servis ve gereksinimlerini
karşılanması beklenmektedir. Bu çalışmada ağ dilimleme konsepti genel olarak açıklanmış ve literatürdeki ağ
dilimleme çalışmalarından bahsedilmiştir. Ayrıca ağ dilimleme konseptinin 5G mobil ağlarda ki
zorluklarından da bahsedilmiştir.
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