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Abstract
In this experimental study, a gasoline engine was coated with 300 micron thick Cr3C2 using a plasma spray method to ensure that the piston
and valves could withstand very high temperatures and perform heat transfer more efficiently. As a petrol engine, Briggs & Stratton I / C Cast
Iron 10 HP model motor with single cylinder, direct injection, air cooling was used. Subsequently, ceramic coating with Cr3C2 with a
thickness of 100 microns was applied to the exhaust pipe of the gasoline engine by plasma spray method for the exterior and interior.
By covering the gasoline engine and exhaust pipes, a thermal barrier is provided from the combustion chamber to the exhaust outlet.
Coated gasoline engine emission tests were conducted. Coated motor; The standard exhaust pipe (SB), the outer coated pipe (DKB) and
the inner non-coated pipe (İDKB).
Keywords: Chrome Carbide, Gasoline Engine, Exhaust Emission

1.Giriş
Araç emisyonlarından kaynaklanan gazlar atmosfere yayılarak insan sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca
dünyadaki araç sayısındaki hızlı artışla beraber yenilenemeyen enerji kaynakları da hızla tükenmektedir.
Bu nedenle doğalgaz, kömür, petrol ve bor gibi yenilenmesi çok uzun zaman alan
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enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek ve ortaya çıkan zararlı atıkları da en az seviyeye
indirebilmek için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Son yıllarda, içten yanmalı motor teknolojisinde
performans artırma ve emisyon değerlerini düşürmeye yönelik çalışmalar büyük bir ivme ile devam
etmektedir. İçten yanmalı bir motorda yanma odası elemanlarının yüzey kalitesi, motor performansı ve
egzoz emisyonu gibi parametreler birbirleriyle direkt olarak bağlantılı unsurlardır. Bu elemanların
yüzey özelliklerinin iyileştirilmesi, yanma verimini etkileyeceği için motor performansını dolayısıyla
egzoz emisyon değerlerini de pozitif yönde değiştirecektir [1].
Malzemelerin yüzey özelliklerini geliştirmek için birçok yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemler genel
olarak yüzey modifikasyon yöntemleri olarak adlandırılmakta olup, malzemeye fiziksel, kimyasal,
termal veya termokimyasal olarak uygulanabilmektedir. Bu işlemler neticesinde malzemenin özgün
karakteristikleri değiştirilebilmekte ve geliştirilebilmektedir. İhtiyaca göre aşınmaya, korozyona ve her
türlü deformasyona karşı dayanıklı hale getirilebilmekte ve servis ömürleri artırılabilmektedir [2].
Son zamanlarda otomobil alıcılarının ihtiyaçları da büyük ölçüde değişmiştir. Konfor ve tasarımın
yanında, yakıt tüketimi ve verimlilik, alıcı ve satıcıların en önemli konularından biri haline gelmiştir.
Bunun nedenlerinden biri, giderek daha da sıklaşan yakıt verimliliği standartlarıdır. Mevcut Avrupa
emisyon düzenlemelerine göre, aracın yol vergisi oranları egzoz emisyonlarıyla bağlantılıdır. Ayrıca,
petrol rezervlerinin sınırlı olduğu gerçeği, daha fazla yakıt tasarrufunun kaçınılmaz bir ihtiyaç
olduğunu göstermektedir [3]. Egzoz emisyonlarındaki artışın en önemli nedenlerinden biri motorda
yanmanın tam olarak gerçekleşememesidir. İyi bir yanma olmadığında hem yakıt sarfiyatı artmakta
hem de zararlı gazlar daha fazla ortaya çıkmaktadır.
Kaplama yöntemi olarak bu çalışmada plazma sprey yöntemi uygulanmıştır. İçten yanmalı benzinli bir
motorun piston üst yüzeyi ve supapları 300 mikron kalınlığında krom karbür (Cr3C2) malzeme ile
kaplanarak ısı iletim katsayısı düşük bir yalıtım tabakası elde edilmiştir. Egzoz borusu ise plazma
sprey yöntemi kullanılarak iç ve dış kısımları krom karbür ile kaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar
karşılaştırılarak mukayese edilmiştir.

2.Materyal ve Yöntem
Tek silindirli, direkt püskürtmeli, hava soğutmalı Briggs&Stratton I/C Cast Iron 10 HP model benzinli
bir motor deney motoru olarak kullanılmıştır. Kullanılan benzinli motora ait teknik özellikler Tablo
1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Deneylerde kullanılan benzinli motorun teknik özellikleri
Motorun markası ve tipi Briggs&Stratton I/C Cast Iron 10 HP Benzinli Motor
Strok Sayısı
4
Silindir Sayısı
1
Silindir Çapı
77.7 mm
Silindir Hacmi
392 cm3
Strok
82.6 mm
Ağırlık
43.6 Kg
Yapılan bu deneysel çalışmada tek silindirli direkt enjeksiyonlu benzinli bir motorun piston üst yüzeyi
ve supapları Cr3C2 malzeme ile kaplanarak motora adyabatik özellik kazandırılmıştır. Kaplama
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yöntemi olarak plazma sprey yöntemi kullanılmıştır. Piston üst yüzeyi ve subaplar 300 mikron
kalınlığında Cr3C2 malzeme ile kaplanmıştır. Bu kaplama işlemleri neticesinde aşınma ve ısı iletim
direnci yüksek, sürtünme katsayısı düşük, bir yüzey elde edilmiştir. Motora adyabatik özellik
kazandırılmış olup motor termal yalıtımlı bir motor haline getirilmiştir. Egzoz borusunun iç ve dış
kısımları plazma sprey yöntemi kullanılarak Cr3C2 ile kaplanmıştır. Plazma sprey kaplama yönteminin
seçilmesinin başlıca nedenlerinden bir tanesi de ana malzemenin özelliklerinde herhangi bir değişiklik
yapmamasıdır. Kaplama malzemesi olarak krom esaslı sert kaplama malzemesi olan krom karbür
kullanılmıştır. Kaplama, egzoz boruları için yaklaşık 100 mikron kalınlıkta yapılmıştır. Kaplama
yöntemi olan plazma sprey kaplama yöntemi, metallerin çeşitli tozlarla kaplanarak aşınmaya,
oksitlenmeye, korozyona ve ısıya dayanıklı hale getirilmesinde yaygın olarak kullanılan bir termal
sprey kaplama yöntemidir. Bu yöntemle gerçekleştirilen kaplama sayesinde belirtilen özellikler elde
edildiği gibi, ana malzemenin üstün özelliklerinden tokluk ve kolay şekillendirilebilme özellikleri de
korunmaktadır. Böylece plazma sprey kaplama, metal ve seramiklerin üstün özelliklerinin yeni bir
malzemede toplanmasına imkan sağlamaktadır. Kaplama üretim parametreleri ise Tablo 2’ de
verilmiştir.
Tablo 2. Plazma sprey kaplamanın üretim parametreleri
Parametreler
Plazma Tabancasının Adı
Sulzer Metco 9 MB 80 KW
Kaplama Kalınlığı (Mikron)
100/300 Mikron
Bağlayıcı Toz Adı
80/20, Ni/Cr
Bağlayıcı Toz Katman Kalınlığı (Mikron)
20-30 Mikron
Argon Basıncı (Psig ),
75 psig, ………….l/dk
Hidrojen Basıncı (Psig), Akışı (1/dk.)
50 psig, …………l/dk
Toz Besleme Miktarı (gr/dk.)
45-60-g/dk
Püskürtme Mesafesi (cm)
8.5-9.0 cm
Taşıyıcı Gaz (N2) Basıncı (bar), Akışı (l/dk.) 26 ( SCFH), …………l/dk
Motor deneyleri Cussons P8160 Model elektrikli dinamometre düzeneği üzerinde yapılmıştır. Deney
düzeneği; benzinli test motoru, egzoz emisyon cihazı, termometre, dinamometre, fren mekanizması,
yakıt deposu ve kontrol ünitesinden oluşmaktadır. Şekil 1’de deney düzeneği görülmektedir.

Şekil 1. Motor test düzeneği şematik görünümü
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Deney motoru olarak piston ve subapları kaplanmış bir benzinli motor kullanılmıştır ve egzoz emisyon
deneyleri için, gerçek çalışma şartlarında yaklaşık 150 saat çalıştırılmıştır. Benzinli motor
dinamometreye (bremze) bağlanmıştır. Daha sonra kaplanmamış standart egzoz borusu(SB), dışı
kaplanmış egzoz borusu (DKB) ve içi dışı kaplanmış egzoz borusu(İDKB) sırasıyla benzinli motora
montaj yapılmıştır. Deney motoru 1500, 1700, 1900, 2100 ve 2300 devirlerde 1/2 yükte çalıştırılmış
olup her bir devir için 10 farklı emisyon değeri kayıt altına alınmıştır. 1500, 1700, 1900, 2100 ve 2300
devir için 200 cm boyundaki egzoz boruları üzerinde 50’şer cm aralıklarla 5 farklı bölgeden egzoz gaz
sıcaklıkları (EGS) kayıt altına alınmıştır. Aynı işlemler dışı kaplanmış egzoz borusu (DKB) ve içi dışı
kaplanmış egzoz boruları (İDKB) içinde tekrarlanmıştır. Sonuçlar karşılaştırmalı olarak birbiri ile
mukayese edilmiştir.
3.Bulgular ve Tartışma
3.1.Egzoz Emisyon Değerleri
3.1.1. NOx Emisyonu
Azot ve Oksijen gazlarının değişik moleküllerinin birleşmesi ile NO, NO2, N2O, N2O3 vb. gibi çeşitli
gazlar ortaya çıkar ki bunların hepsine birden “Azot oksitler” denir ve NOx olarak ifade edilir. NO2
renksiz ve kokusuz olmasına rağmen genel bir kirleticidir ve NO2 partikülleri havada sık sık kırmızımsı
kahverengi bir tabaka olarak kent alanlarının üzerinde görülebilir. NOx , değişik miktarlarda azot ve
oksijen içeren fazlaca reaktif bir gazdır. Hava yakıt karışımı içindeki NOx, yanma odası sıcaklığı
yaklaşık 1800°C ye yükseldiğinde azot (N2) ve oksijen (O2) nin birleşmesiyle oluşur. Eğer sıcaklık
1800°C’nin üstüne yükselmez ise, N2 ve O2, NO gazını meydana getirmeden egzoz sisteminden
dışarı atılır. Buji ile ateşlemeli motorlarda NO2/NO oranı ihmal edilebilecek düzeydedir. Benzin
gözardı edilebilecek seviyede azot içerdiğinden, NO oluşumunun asıl kaynağı atmosferik
(moleküler) azot (N2)’dir. NO’nun atmosferik azotu parçalaması sonucu meydana geldiği
varsayılmaktadır
İçten yanmalı motorlarda yanma odası sıcaklığı arttıkça NOx emisyon seviyesi genellikle artmaktadır.
Ternal Bariyer Kaplamanın ısı yalıtımı özelliği nedeniyle benzinli motor NOx emisyonunda artış
beklenmektedir. Motor devri düşük devirden orta devire doğru yükseldikçe yanma odası sıcaklığının
ve basıncın artması ile NOx emisyon değerleri artmaktadır. Orta devirden sonra silindir içine alınan
yakıtın yanma süresi kısalmaktadır. Yanma odasında tam yanmanın gerçekleşememesi nedeniyle NOx
emisyon değerlerinin azaldığı düşünülmektedir. [4].
NOx miktarı yanma odası sıcaklığı ile doğru orantılı olarak değişir. Kaplanmış ve kaplanmamış egzoz
borularının NOx emisyonu grafikleri Şekil 2’de görülmektedir. Motor devri yükseldikçe yanma şartları
iyileşmekte ve yanma sonu sıcaklığı artmaktadır. Dolayısıyla NOx emisyonları 1900 d/dak motor
devri aralığında yüksek çıkmaktadır. Motor devri daha da artırılırsa maksimum motor devrine yakın
olan bölgede yanma şartlarının kötüleşmesi ortalama efektif basıncın azalmasına, yanmaya ayrılan
zamanın kısalmasına ve NOx emisyonlarının düşük çıkmasına neden olmaktadır.
Şekil 2.’de görüldüğü gibi 1500 devirde benzinli motor 1/2 oranında yükte iken NOx emisyonunun
standart egzoz borusundaki (SB) değeri kaplanmış egzoz borularındaki değerlerden daha düşük
çıkmıştır. 1500 ve 1900 devirler arasında lineer bir artış olduğu görülmektedir. 2100 devirde kaplanmış
ve kaplanmamış egzoz borularındaki NOx miktarı en üst seviyeye çıkmıştır. 2100-2300 devir arasında
ise kaplanmış ve kaplanmamış egzoz borularındaki NOx miktarında en düşük seviyeler tespit edilmiştir.
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Şekil 2. NOx emisyonunun SB, DKB ve İDKB ’daki değişimi
Kaplanmış borulardaki NOx emisyon değerinin SB’ daki NOx emisyon değerine göre ortalama % 12
daha yüksek olduğu görülmektedir. SB’ya göre kaplanmış boruların NOx emisyonunun yüksek
çıkmasının uygulanan termal bariyerden olduğu düşünülmektedir. Egzoz hattının kaplanması bu hat
boyunca soğumayı geciktirerek dolayısıyla ortamdaki Azot ve Oksijen moleküllerinin birleşerek NOx
emisyonu oluşumunu devam ettirmektedir.
3.1.2. CO Emisyonu
Yaklaşık olarak havanın kütlece %21’i O2 ve %79’u ise N2 den oluşmaktadır. Yanma olayı ise yakıt
içerisinde C ve H’nin içeri alınan havadaki O2 ile girmiş olduğu reaksiyon sonucu H2O ve CO ve NOx
gibi ürünleri verdiği bir egzotermik reaksiyondur. Bu olay yakıtın oksidasyonu olarak ifade
edilmektedir. Yanma olayının gerçekleşebilmesi için yanma odasına alınan hava ve yakıt belli bir
oranda karışması gerekmekte olup bu oran kütlesel bir orandır. Bu ifade Stokiometrik oran olarak
kullanılmakta olup yakıtın tam olarak yanması için gerekli minimum hava miktarı olarak
kullanılmaktadır [5].
Kaplanmış ve kaplanmamış egzoz borularındaki en düşük CO değerleri 1900 dev/dak ile 2100 dev/dak
arasında ölçülmüştür. 2100 dev/dak’dan sonraki devirlerde yanma için yeterli tutuşma zamanının
bulunmaması, CO ve O2’nin tepkimeye girmesine engel olmaktadır. Buna bağlı olarak CO miktarı
artabilmektedir. CO emisyonunun ortalama 1900 devirde yanma veriminin artmasından dolayı düştüğü,
yüksek hızlarda ise yeterli yanma zamanı bulunmadığı için arttığı söylenebilir.
CO emisyonu eksik yanma ürünü olduğu için eksik yanma şartlarının iyileştirilmesi CO emisyonunun
azalmasına katkıda bulunacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde seramik kaplanmış borulardaki eksik
yanma şartları iyileşecektir. Yanma için ayrılan sürenin kaplanmış boruların 200 cm olduğu
düşünüldüğünde bu hat boyunca SB’ya göre daha fazla sıcaklık muhafaza edilmektedir. SB’ya göre
kaplanmış borularda egzoz hattı boyunca sıcaklığın yüksek olması daha fazla CO emisyonunun CO2
ve H2O’ya dönüştüğü düşünülmektedir.
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Şekil 3. CO emisyonunun SB, DKB ve İDKB ’daki değişimi

Yapılan deneyler sonucunda kaplanmış boruların SB’ ya göre CO emisyon değeri ortalama % 16 daha
düşük çıkmıştır. Fakir ve stokiyometrik karışımlarda egzoz gazları içerisindeki CO miktarı daha az
olurken, zengin karışımlarda soğuk egzoz gazları içerisinde bile oksijen yetersizliği nedeniyle yüksek
miktarda CO bulunmaktadır. Egzoz borularının krom karbür (Cr3C2) kaplanmasıyla bir termal bariyer
sağlanıp egzoz boruları içerisindeki sıcaklığın artmasına paralel olarak CO miktarının azaldığı
düşünülmektedir.
3.1.3. CO2 Emisyonu
CO2 emisyonu, normal yanma süreçlerinin tamamında ortaya çıkan renksiz, kokusuz zararsız bir
gazdır. Ancak sınır değerleri aşması halinde ozon oluşumuna ve sera gazı etkisine neden
olabilmektedir. Petrol esaslı bir yakıt yanma reaksiyonuna uğradığında yani yapısındaki C elementi
oksidasyona uğradığında yanma ürünü olarak CO2 oluşmaktadır. Taşıtlardan kaynaklanan gaz
emisyonları içinde en zararsızlarından biri olarak görülse de global ölçekte atmosferde karbondioksitin
sürekli olarak artması iklim değişikliklerine neden olmaktadır. CO2 ’in artışı ile güneşten kaynaklanan
uzun dalga boylu radyasyonun tekrar uzaya yansıması engellenmekte ve yeryüzünün sıcaklığı sürekli
olarak artmaktadır [6].
Şekil 4’te görüldüğü gibi CO2 emisyonu, 1900 dev/dak’da en yüksek değerdedir. Bunun nedeni
motorlarda maksimum moment devrinde silindir içine alınan oksijen miktarının en yüksek seviyeye
çıkması olarak söylenebilir. Maksimum moment devrinden sonra yakıt karışımı zenginleşmekte ve
CO2 oranı düşmektedir.
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Şekil 4. CO2 emisyonunun SB, DKB ve İDKB ’daki değişimi

SB’nun yüzey sıcaklığı kaplanmış borulara göre daha yüksek çıktığından dolayı CO2’nin kaplanmış
borulara göre yüksek çıkması CO2’nin emisyon değeriyle ilişkilendirilmektedir ve ayrıca 200 cm’lik
egzoz hattı boyunca kimyasal reaksiyonların bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Yapılan
deneyler sonucunda kaplanmış boruların SB’ ya göre CO2 emisyon değerinde ortalama % 14’lük bir
artış tespit edilmiştir. Burada termal yalıtımın CO2 emisyonunu artırdığı düşünülmektedir.
3.1.4. HC Emisyonu
Benzinli motorlarda HC emisyonlarının artmasının nedeni fakir karışımda hava oranının çok artması
ile yakıtın kısmi bölgelerde sönmesidir. Egzoz gazları içerisinde HC ’nin bulunması yakıtın kısmen
veya tamamının yanmamasıdır. HC emisyonları, silindir içerisindeki bazı bölgelerde, hava/yakıt karışım
oranının çok fakir veya çok zengin olması sonucu eksik yanmanın ortaya çıkmasıyla meydana gelen
yakıt moleküllerinden oluşur ve sıcaklık ile oksijen (O2) yetersizliğinin bir fonksiyonudur. Hava
oranının azalması ile yeterli O2 olmamasıyla yakıt tam olarak yanamamakta ve HC oranı da
artmaktadır [7].
HC emisyonu üzerinde etkili olan faktörlerden bir tanesi de yanma reaksiyon sıcaklığıdır. Şekil 4.’e
bakıldığında kaplama yapılmış egzoz borularının bütün devirler için HC emisyonunun kaplanmamış
egzoz borusuna göre daha düşük çıktığı anlaşılmaktadır. Düşük devirlerde kaplanmış ve kaplanmamış
egzoz boruları için HC emisyonun yüksek çıkması üzerinde yanma reaksiyon sıcaklığının düşük
olmasının etkili olduğu söylenebilir. Artan devirle birlikte sıcaklığın artması, HC emisyonunun
kaplamalı ve kaplamasız egzoz boruları için azalmasına neden olmuştur. Ayrıca motor devrinin
artmasıyla beraber, düşük alev yayılma hızından dolayı yakıtın tamamı yanmadan dışarı atılmakta ve
böylelikle HC emisyonları artmaktadır.
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Şekil 4. HC emisyonunun SB, DKB ve İDKB ’daki değişimi
Yanma fazı süresince ana yanma prosesine katılmayan hidrokarbonlar egzozda olduğu gibi aynen
gözükmezler. Alev sönmesi sonrası yüksek sıcaklıktaki yanmış gazlarla karışarak yeterli oksijenin
bulunduğu durumlarda hızla oksitlenirler. Böylece HC’ lar yanmamış yakıt karışımı ve kısmen yanmış
ürünler oluştururlar. Yapılan deneyler sonucunda kaplanmış boruların SB’ ya göre HC emisyon
değerinde ortalama % 14’lük bir azalma tespit edilmiştir. Uygulanan seramik kaplamanın kaplanmış
borularda bu etkiyi azalttığı düşünülmektedir. HC’ lar egzoz sisteminde de oksitlenirler. Isı iletim
katsayısı düşük bir seramik kaplama yüksek egzoz sıcaklığı oluşturabilir. HC’ ların yeterli süre bu
ortamda kalması HC emisyonunun önemli ölçüde azalmasını sağlar. Egzoz sistemini mümkün mertebe
sıcak tutabilmek için ısı kayıplarını engelleyecek şekilde sistemi düşük ısı iletkenlik katsayısına sahip
bir madde ile kaplamak HC emisyonlarını azalttığı düşünülmektedir.

3.2. Egzoz Gaz Sıcaklığı (EGS) Mukayeseleri
EGS, içten yanmalı motorlarda yük ve devir sayısına bağlı olarak değişebilmektedir. Deneyler boyunca
kaplanmış ve kaplanmamış egzoz borularına ait egzoz gaz sıcaklığı ölçümleri yapılmıştır. Devir
sayısı arttıkça yanma odasındaki yakıt miktarının artmasından dolayı yanma boyunca ortaya çıkan
ısı artmaktadır. Bu olay EGS’nın yükselmesine neden olmaktadır. EGS ölçümü, egzoz manifolduna
bağlanan kaplanmış ve kaplanmamış 200 cm uzunluğundaki egzoz borularından alınmıştır. Egzoz
borularının EGS’lari, aralarında 50 cm mesafe bulunan 5 farklı bölgeden ölçülmüştür. 1500, 1700,
1900, 2100 ve 2300 devirdeki EGS değerleri kayıt altına alınmıştır. EGS alınan bölgeler; Manifold
çıkışı (MÇ) İç EGS, 1. Bölge Dış EGS, 2. Bölge Dış EGS, 3. Bölge Dış EGS ve Egzoz çıkışı (EÇ)
İç EGS, olarak adlandırılmıştır. 5 Farklı bölgenin grafikleri aşağıda görülmektedir.
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Şekil 5. MÇ EGS Grafiği

Şekil 6. 1. Bölge EGS Grafiği

Şekil 7. 2. Bölge EGS Grafiği

Şekil 8. 3. Bölge EGS Grafiği

Şekil 9. EÇ EGS Grafiği
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3.3 Kaplama Tabakası
Şekil 10’da egzoz borusunun kesitinden alınan kaplama tabakasının SEM fotoğrafı görülmektedir.
Şekilde görüldüğü gibi kaplama tabakasıyla ana malzeme arasında herhangi bir çatlak veya yarığın
olmadığı açıkça görülmektedir.

Şekil 10. Kaplanmış egzoz borusu numunesinin kaplama tabakası SEM fotoğrafı

4. Sonuçlar
Deneysel olarak yapılan bu çalışmada egzoz emisyon değerlerinin azaltılması ve egzoz sisteminin
daha dayanıklı bir hale getirilmesi amacıyla egzoz borusu plazma sprey kaplama yöntemi kullanılarak
krom karbür ile kaplanmıştır. Egzoz deneyleri, piston üst yüzeyi ve supapları 300 mikron kalınlığında
krom karbür (Cr3C2) malzeme ile kaplanmış benzinli bir motor üzerinde gerçekleştirilmiştir. Egzoz
borularının kaplanmadan önce ve kaplandıktan sonraki emisyon ve EGS değerleri ölçülmüştür. Elde
edilen sonuçlar birbiriyle mukayese edilmiştir. Bu sonuçlara göre;
 Yapılan deneyler sonucunda kaplanmış borulardaki NOx emisyon değerinin SB’ daki NOx
emisyon değerine göre ortalama % 12 daha yüksek olduğu görülmektedir. SB’ya göre
kaplanmış boruların NOx emisyonunun yüksek çıkmasının uygulanan termal bariyerden
olduğu düşünülmektedir. Egzoz hattının kaplanması bu hat boyunca soğumayı geciktirerek
dolayısıyla ortamdaki Azot ve Oksijen moleküllerinin birleşerek NOx emisyonu oluşumunu
devam ettirmektedir.
 Yapılan deneyler sonucunda kaplanmış boruların SB’ ya göre CO emisyon değeri ortalama %
16 daha düşük çıkmıştır. Egzoz borularının krom karbür (Cr3C2) kaplanmasıyla bir termal
bariyer sağlanıp egzoz boruları içerisindeki sıcaklığın artmasına paralel olarak CO miktarının
azaldığı düşünülmektedir.
 Yapılan deneyler sonucunda kaplanmış boruların SB’ ya göre CO2 emisyon değerinde ortalama
% 13’lük bir artış tespit edilmiştir. Burada termal yalıtımın CO2 emisyonunu artırdığı
düşünülmektedir.
 Yapılan deneyler sonucunda kaplanmış boruların SB’ ya göre HC emisyon değerinde ortalama
% 14’lük bir azalma tespit edilmiştir. Egzoz sistemini mümkün mertebe sıcak tutabilmek için
ısı kayıplarını engelleyecek şekilde sistemi düşük ısı iletkenlik katsayısına sahip bir madde
ile kaplamak HC emisyonlarını azalttığı düşünülmektedir.
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 EGS deneyleri sonucunda SB’ nun sıcaklık değerleri, kaplanmış borulara göre yaklaşık % 21
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu da gösteriyor ki kaplanmış egzoz boruları, ısı ıletim
katsayısı düşük olan krom karbür ile kaplanarak egzoz borularında termal bir bariyer
sağlanmıştır.
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Abstract
In this study, single cylinder, air cooled Briggs & Stratton I / C Cast Iron 10 HP model motor was used as LPG engine. In order to make the
piston and valves of the LPG motor able to withstand very high temperatures and to make the heat transfer more efficient, it is coated
with 300 micron thick Cr3C2 using the plasma spray method. Subsequently, ceramic coating with 100 micron thick Cr3C2 was
applied to the exhaust pipe of the LPG motor by external plasma spray method. A thermal barrier is provided from the combustion
chamber to the exhaust outlet by coating the LPG motor and exhaust pipes. Motorized emission tests with coated LPG were carried
out. Coated motor; The standard exhaust pipe (SB), the outer coated pipe (DKB) and the inner non-coated pipe (İDKB).
Keywords: Chrome Carbide, LPG Engine, Exhaust Emission

1.Giriş
Günümüzde otomobil alıcılarının ihtiyaçları da büyük ölçüde değişmiştir. Konfor ve tasarımın yanında,
yakıt tüketimi ve verimlilik, alıcı ve satıcıların en önemli konularından biri haline gelmiştir. Bunun
nedenlerinden biri, giderek daha da sıklaşan yakıt verimliliği standartlarıdır. Mevcut Avrupa emisyon
düzenlemelerine göre, aracın yol vergisi oranları egzoz emisyonlarıyla bağlantılıdır. Ayrıca, petrol
rezervlerinin sınırlı olduğu gerçeği, daha fazla yakıt tasarrufunun kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğunu
göstermektedir [1]. Egzoz emisyonlarındaki artışın en önemli nedenlerinden biri motorda
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yanmanın tam olarak gerçekleşememesidir. İyi bir yanma olmadığında hem yakıt sarfiyatı artmakta
hem de zararlı gazlar daha fazla ortaya çıkmaktadır.
Araç emisyonlarından kaynaklanan gazlar atmosfere yayılarak insan sağlığını tehdit etmektedir. Ayrıca
dünyadaki araç sayısındaki hızlı artışla beraber yenilenemeyen enerji kaynakları da hızla tükenmektedir.
Bu nedenle doğalgaz, kömür, petrol ve bor gibi yenilenmesi çok uzun zaman alan enerji kaynaklarını
en verimli şekilde kullanabilmek ve ortaya çıkan zararlı atıkları da en az seviyeye indirebilmek için
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Son yıllarda, içten yanmalı motor teknolojisinde performans artırma
ve emisyon değerlerini düşürmeye yönelik çalışmalar büyük bir ivme ile devam etmektedir. İçten
yanmalı bir motorda yanma odası elemanlarının yüzey kalitesi, motor performansı ve egzoz emisyonu
gibi parametreler birbirleriyle direkt olarak bağlantılı unsurlardır. Bu elemanların yüzey özelliklerinin
iyileştirilmesi, yanma verimini etkileyeceği için motor performansını dolayısıyla egzoz emisyon
değerlerini de pozitif yönde değiştirecektir [2].
Malzemelerin yüzey özelliklerini geliştirmek için birçok yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemler genel
olarak yüzey modifikasyon yöntemleri olarak adlandırılmakta olup, malzemeye fiziksel, kimyasal,
termal veya termokimyasal olarak uygulanabilmektedir. Bu işlemler neticesinde malzemenin özgün
karakteristikleri değiştirilebilmekte ve geliştirilebilmektedir. İhtiyaca göre aşınmaya, korozyona ve her
türlü deformasyona karşı dayanıklı hale getirilebilmekte ve servis ömürleri artırılabilmektedir [3].
Bu çalışmada kaplama yöntemi olarak plazma sprey yöntemi uygulanmıştır. Bu çalışma ile içten
yanmalı LPG’li bir motorun piston üst yüzeyi ve supapları 300 mikron kalınlığında krom karbür
(Cr3C2) malzeme ile kaplanarak ısı iletimi düşük bir yalıtım tabakası elde edilmiştir. Egzoz borusu ise
plazma sprey yöntemi kullanılarak iç ve dış kısımları krom karbür ile kaplanmıştır. Elde edilen
sonuçlar karşılaştırılarak mukayese edilmiştir.

2.Materyal ve Yöntem
Deney motoru olarak tek silindirli, hava soğutmalı Briggs&Stratton I/C Cast Iron 10 HP model LPG’li
bir motor kullanılmıştır. Kullanılan LPG’li motora ait teknik özellikler Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Deneylerde kullanılan LPG’li motorun teknik özellikleri
Motorun markası ve tipi Briggs&Stratton I/C Cast Iron 10 HP LPG’li Motor
Strok Sayısı
4
Silindir Sayısı
1
Silindir Çapı
77.7 mm
Silindir Hacmi
392 cm3
Strok
82.6 mm
Ağırlık
43.6 Kg
Yapılan bu deneysel çalışmada tek silindirli, hava soğutmalı LPG’li bir motorun piston üst yüzeyi ve
supapları Cr3C2 malzeme ile kaplanarak motora adyabatik özellik kazandırılmıştır. Kaplama yöntemi
olarak plazma sprey yöntemi kullanılmıştır. Piston üst yüzeyi ve subaplar 300 mikron kalınlığında
Cr3C2 malzeme ile kaplanmıştır. Bu kaplama işlemleri neticesinde aşınma ve ısı iletim direnci yüksek,
sürtünme katsayısı düşük, bir yüzey elde edilmiştir. Motora adyabatik özellik kazandırılmış olup
motor termal yalıtımlı bir motor haline getirilmiştir. Egzoz borusunun ise iç ve dış kısımları plazma
sprey yöntemi kullanılarak Cr3C2 ile kaplanmıştır. Plazma sprey kaplama yönteminin seçilmesinin
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başlıca nedenlerinden bir tanesi de ana malzemenin özelliklerinde herhangi bir değişiklik
yapmamasıdır. Kaplama malzemesi olarak krom esaslı sert kaplama malzemesi olan krom karbür
kullanılmıştır. Kaplama egzoz boruları için, yaklaşık 100 mikron kalınlıkta yapılmıştır. Kaplama
yöntemi olan plazma sprey kaplama yöntemi, metallerin çeşitli tozlarla kaplanarak aşınmaya,
oksitlenmeye, korozyona ve ısıya dayanıklı hale getirilmesinde yaygın olarak kullanılan bir termal
sprey kaplama yöntemidir. Bu yöntemle gerçekleştirilen kaplama sayesinde belirtilen özellikler elde
edildiği gibi, ana malzemenin üstün özelliklerinden tokluk ve kolay şekillendirilebilme özellikleri de
korunmaktadır. Böylece plazma sprey kaplama, metal ve seramiklerin üstün özelliklerinin yeni bir
malzemede toplanmasına imkan sağlamaktadır. Kaplama üretim parametreleri ise Tablo 2’ de
verilmiştir.
Tablo 2. Plazma sprey kaplamanın üretim parametreleri
Parametreler
Plazma Tabancasının Adı
Sulzer Metco 9 MB 80 KW
Kaplama Kalınlığı (Mikron)
100/300 Mikron
Bağlayıcı Toz Adı
80/20, Ni/Cr
Bağlayıcı Toz Katman Kalınlığı (Mikron)
20-30 Mikron
Argon Basıncı (Psig ),
75 psig, ………….l/dk
Hidrojen Basıncı (Psig), Akışı (1/dk.)
50 psig, …………l/dk
Toz Besleme Miktarı (gr/dk.)
45-60-g/dk
Püskürtme Mesafesi (cm)
8.5-9.0 cm
Taşıyıcı Gaz (N2) Basıncı (bar), Akışı (l/dk.) 26 ( SCFH), …………l/dk
Cussons P8160 Model elektrikli dinamometre düzeneği üzerinde motor deneyleri yapılmıştır. Deney
düzeneği; benzinli test motoru, egzoz emisyon cihazı, termometre, dinamometre, fren mekanizması,
yakıt deposu ve kontrol ünitesinden oluşmaktadır. Şekil 1’de deney düzeneği görülmektedir.

Şekil 1. Motor test düzeneği şematik görünümü
Deney motoru olarak kaplanmış LPG’li bir motor kullanılmıştır ve egzoz emisyon deneyleri için,
gerçek çalışma şartlarında yaklaşık 150 saat çalıştırılmıştır. LPG’li motor dinamometreye (bremze)
bağlanmıştır. Daha sonra kaplanmamış standart egzoz borusu(SB), dışı kaplanmış egzoz borusu (DKB)
ve içi dışı kaplanmış egzoz borusu(İDKB) sırasıyla LPG’li motora montaj yapılmıştır. Deney motoru
1500, 1700, 1900, 2100 ve 2300 devirlerde 1/2 yükte çalıştırılmış olup her bir devir için 10
farklı emisyon değeri kayıt altına alınmıştır. 1500, 1700, 1900, 2100 ve 2300 devir için 200 cm
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boyundaki egzoz boruları üzerinde 50’şer cm aralıklarla 5 farklı bölgeden egzoz gaz sıcaklıkları (EGS)
kayıt altına alınmıştır. Aynı işlemler dışı kaplanmış egzoz borusu (DKB) ve içi dışı kaplanmış egzoz
boruları (İDKB) içinde tekrarlanmıştır. Sonuçlar karşılaştırmalı olarak birbiri ile mukayese edilmiştir.
3.Bulgular ve Tartışma
3.1.Egzoz Emisyon Değerleri
3.1.1. NOx Emisyonu
NOx , değişik miktarlarda azot ve oksijen içeren fazlaca reaktif bir gazdır. Hava yakıt karışımı
içindeki NOx, yanma odası sıcaklığı yaklaşık 1800°C ye yükseldiğinde azot (N2) ve oksijen (O2) nin
birleşmesiyle oluşur. Eğer sıcaklık 1800°C’nin üstüne yükselmez ise, N2 ve O2, NO gazını meydana
getirmeden egzoz sisteminden dışarı atılır. Azot ve oksijen gazlarının değişik moleküllerinin
birleşmesi ile NO, NO2, N2O, N2O3 vb. gibi çeşitli gazlar ortaya çıkar ki bunların hepsine birden “Azot
oksitler” denir ve NOx olarak ifade edilir. NO2 renksiz ve kokusuz olmasına rağmen genel bir
kirleticidir ve NO2 partikülleri havada sık sık kırmızımsı kahverengi bir tabaka olarak kent alanlarının
üzerinde görülebilir. Buji ile ateşlemeli motorlarda NO2/NO oranı ihmal edilebilecek düzeydedir.
NO’nun atmosferik azotu parçalaması sonucu meydana geldiği varsayılmaktadır
İçten yanmalı motorlarda yanma odası sıcaklığı arttıkça NOx emisyon seviyesi genellikle artmaktadır.
TBK’nın ısı yalıtımı özelliği nedeniyle LPG’li motor NOx emisyonunda artış beklenmektedir. Motor
devri düşük devirden orta devire doğru yükseldikçe yanma odası sıcaklığının ve basıncın artması ile
NOx emisyon değerleri artmaktadır. Orta devirden sonra silindir içine alınan yakıtın yanma süresi
kısalmaktadır. Yanma odasında tam yanmanın gerçekleşememesi nedeniyle NOx emisyon değerlerinin
azaldığı düşünülmektedir. [4].
NOx miktarı yanma odası sıcaklığı ile doğru orantılı olarak değişir. Kaplanmış ve kaplanmamış egzoz
borularının NOx emisyonu grafikleri Şekil 2’de görülmektedir. Motor devri yükseldikçe yanma şartları
iyileşmekte ve yanma sonu sıcaklığı artmaktadır. Dolayısıyla NOx emisyonları 1900 d/dak motor
devri aralığında yüksek çıkmaktadır. Motor devri daha da artırılırsa maksimum motor devrine yakın
olan bölgede yanma şartlarının kötüleşmesi ortalama efektif basıncın azalmasına, yanmaya ayrılan
zamanın kısalmasına ve NOx emisyonlarının düşük çıkmasına neden olmaktadır.

60
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40
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20
Motor Devri (dev/dak)

Şekil 2. NOx emisyonunun SB, DKB ve İDKB ’daki değişimi
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Şekil 2.’de görüldüğü gibi 1500 devirde LPG’li motor 1/2 oranında yükte iken NOx emisyonunun
standart egzoz borusundaki (SB) değeri kaplanmış egzoz borularındaki değerlerden daha düşük
çıkmıştır. 1500 ve 1900 devirler arasında lineer bir artış olduğu görülmektedir. 2100 devirde kaplanmış
ve kaplanmamış egzoz borularındaki NOx miktarı en üst seviyeye çıkmıştır. 2100-2300 devir arasında
ise kaplanmış ve kaplanmamış egzoz borularındaki NOx miktarında en düşük seviyeler tespit edilmiştir.
Yapılan deneyler sonucunda kaplanmış borulardaki NOx emisyon değerinin SB’ daki NOx emisyon
değerine göre ortalama % 14 daha yüksek olduğu görülmektedir. SB’ya göre kaplanmış boruların NOx
emisyonunun yüksek çıkmasının uygulanan termal bariyerden olduğu düşünülmektedir. Egzoz hattının
kaplanması bu hat boyunca soğumayı geciktirerek dolayısıyla ortamdaki Azot ve Oksijen
moleküllerinin birleşerek NOx emisyonu oluşumunu devam ettirmektedir.
3.1.2. CO Emisyonu

CO (%)

Yaklaşık olarak havanın kütlece %21’i O2 ve %79’u ise N2 den oluşmaktadır. Yanma olayı ise yakıt
içerisinde C ve H’nin içeri alınan havadaki O2 ile girmiş olduğu reaksiyon sonucu H2O ve CO ve NOx
gibi ürünleri verdiği bir egzotermik reaksiyondur. Bu olay yakıtın oksidasyonu olarak ifade
edilmektedir. Yanma olayının gerçekleşebilmesi için yanma odasına alınan hava ve yakıt belli bir
oranda karışması gerekmekte olup bu oran kütlesel bir orandır. Bu ifade Stokiometrik oran olarak
kullanılmakta olup yakıtın tam olarak yanması için gerekli minimum hava miktarı olarak
kullanılmaktadır [5].

SEB
DKB

Motor Devri (dev/dak)

Şekil 3. CO emisyonunun SB, DKB ve İDKB ’daki değişimi
Kaplanmış ve kaplanmamış egzoz borularındaki en düşük CO değerleri 1900 dev/dak ile 2100 dev/dak
arasında ölçülmüştür. 2100 dev/dak’dan sonraki devirlerde yanma için yeterli tutuşma zamanının
bulunmaması, CO ve O2’nin tepkimeye girmesine engel olmaktadır. Buna bağlı olarak CO miktarı
artabilmektedir. CO emisyonunun ortalama 1900 devirde yanma veriminin artmasından dolayı
düştüğü, yüksek hızlarda ise yeterli yanma zamanı bulunmadığı için arttığı söylenebilir.
CO emisyonu eksik yanma ürünü olduğu için eksik yanma şartlarının iyileştirilmesi CO emisyonunun
azalmasına katkıda bulunacaktır. Bu açıdan değerlendirildiğinde seramik kaplanmış borulardaki eksik
yanma şartları iyileşecektir. Yanma için ayrılan sürenin kaplanmış boruların 200 cm olduğu
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düşünüldüğünde bu hat boyunca SB’ya göre daha fazla sıcaklık muhafaza edilmektedir. SB’ya göre
kaplanmış borularda egzoz hattı boyunca sıcaklığın yüksek olması daha fazla CO emisyonunun CO2
ve H2O’ya dönüştüğü düşünülmektedir.
Yapılan deneyler sonucunda kaplanmış boruların SB’ ya göre CO emisyon değeri ortalama % 16 daha
düşük çıkmıştır. Fakir ve stokiyometrik karışımlarda egzoz gazları içerisindeki CO miktarı daha az
olurken, zengin karışımlarda soğuk egzoz gazları içerisinde bile oksijen yetersizliği nedeniyle yüksek
miktarda CO bulunmaktadır. Egzoz borularının krom karbür (Cr3C2) kaplanmasıyla bir termal bariyer
sağlanıp egzoz boruları içerisindeki sıcaklığın artmasına paralel olarak CO miktarının azaldığı
düşünülmektedir.
3.1.3. CO2 Emisyonu
CO2 emisyonu, normal yanma süreçlerinin tamamında ortaya çıkan renksiz, kokusuz zararsız bir
gazdır. Ancak sınır değerleri aşması halinde ozon oluşumuna ve sera etkisine neden olabilmektedir.
Petrol esaslı bir yakıt yanma reaksiyonuna uğradığında yani yapısındaki C elementi oksidasyona
uğradığında yanma ürünü olarak CO2 oluşmaktadır. Taşıtlardan kaynaklanan gaz emisyonları içinde
en zararsızlarından biri olarak görülmekte ise de global ölçekte atmosferde karbondioksitin sürekli
olarak artması iklim değişikliklerine neden olmaktadır. CO2 ‘in artışı ile güneşten kaynaklanan uzun
dalga boylu radyasyonun tekrar uzaya yansıması engellenmekte ve yeryüzünün sıcaklığı sürekli olarak
artmaktadır [6].

8

CO₂ (%)

7
6
5

SEB

4

DKB
İDKB

3
2
Motor Devri (dev/dak)

Şekil 4. CO2 emisyonunun SB, DKB ve İDKB ’daki değişimi
Şekil 4’te görüldüğü gibi CO2 emisyonu, 1900 dev/dak’da en yüksek değerdedir. Bunun nedeni
motorlarda maksimum moment devrinde silindir içine alınan oksijen miktarının en yüksek seviyeye
çıkması olarak söylenebilir. Maksimum moment devrinden sonra yakıt karışımı zenginleşmekte ve
CO2 oranı düşmektedir.
CO2’nin SB’da, kaplanmış borulara göre düşük çıkması normal olarak değerlendirilmektedir. SB’nun
yüzey sıcaklığı kaplanmış borulara göre daha yüksek çıktığından dolayı CO2’nin kaplanmış borulara
göre yüksek çıkması CO2’nin emisyon değeriyle ilişkilendirilmektedir ve ayrıca 200 cm’lik egzoz hattı
boyunca kimyasal reaksiyonların bir sonucu olarak değerlendirilmektedir. Yapılan deneyler
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sonucunda kaplanmış boruların SB’ ya göre CO2 emisyon değerinde ortalama % 18’lük bir artış tespit
edilmiştir. Burada termal yalıtımın CO2 emisyonunu artırdığı düşünülmektedir.
3.1.4. HC Emisyonu
Egzoz gazları içerisinde HC ’nin bulunması yakıtın kısmen veya tamamının yanmamasıdır. HC
emisyonları, silindir içerisindeki bazı bölgelerde, hava/yakıt karışım oranının çok fakir veya çok
zengin olması sonucu eksik yanmanın ortaya çıkmasıyla meydana gelen yakıt moleküllerinden oluşur
ve sıcaklık ile oksijen (O2) yetersizliğinin bir fonksiyonudur. LPG’li motorlarda HC emisyonlarının
artmasının nedeni fakir karışımda hava oranının çok artması ile yakıtın kısmi bölgelerde sönmesidir.
Hava oranının azalması ile yeterli O2 olmamasıyla yakıt tam olarak yanamamakta ve HC oranı da
artmaktadır [7].

HC (ppm)

Şekil 4.’e bakıldığında kaplama yapılmış egzoz borularının bütün devirler için HC emisyonunun
kaplanmamış egzoz borusuna göre daha düşük çıktığı anlaşılmaktadır. HC emisyonu üzerinde etkili
olan faktörlerden bir tanesi de yanma reaksiyon sıcaklığıdır. Düşük devirlerde kaplanmış ve
kaplanmamış egzoz boruları için HC emisyonun yüksek çıkması üzerinde yanma reaksiyon
sıcaklığının düşük olmasının etkili olduğu söylenebilir. Artan devirle birlikte sıcaklığın artması, HC
emisyonunun kaplamalı ve kaplamasız egzoz boruları için azalmasına neden olmuştur. Ayrıca motor
devrinin artmasıyla beraber, düşük alev yayılma hızından dolayı yakıtın tamamı yanmadan dışarı
atılmakta ve böylelikle HC emisyonları artmaktadır.

SEB
DKB

Motor Devri (dev/dak)

Şekil 4. HC emisyonunun SB, DKB ve İDKB ’daki değişimi
Yapılan deneyler sonucunda kaplanmış boruların SB’ ya göre HC emisyon değerinde ortalama %
17’lik bir azalma tespit edilmiştir. Yanma fazı süresince ana yanma prosesine katılmayan
hidrokarbonlar egzozda olduğu gibi aynen gözükmezler. Alev sönmesi sonrası yüksek sıcaklıktaki
yanmış gazlarla karışarak yeterli oksijenin bulunduğu durumlarda hızla oksitlenirler. Böylece HC’ lar
yanmamış yakıt karışımı ve kısmen yanmış ürünler oluştururlar. Uygulanan seramik kaplamanın
kaplanmış borularda bu etkiyi azalttığı düşünülmektedir. HC’ lar egzoz sisteminde de oksitlenirler. Isı
iletim katsayısı düşük bir seramik kaplama yüksek egzoz sıcaklığı oluşturabilir. HC’ ların yeterli süre
bu ortamda kalması HC emisyonunun önemli ölçüde azalmasını sağlar. Egzoz sistemini mümkün
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mertebe sıcak tutabilmek için ısı kayıplarını engelleyecek şekilde sistemi düşük ısı iletkenlik
katsayısına sahip bir madde ile kaplamak HC emisyonlarını azalttığı düşünülmektedir.
3.2. Egzoz Gaz Sıcaklığı (EGS) Mukayeseleri
Deneyler boyunca kaplanmış ve kaplanmamış egzoz borularına ait egzoz gaz sıcaklığı ölçümleri
yapılmıştır. EGS, içten yanmalı motorlarda yük ve devir sayısına bağlı olarak değişebilmektedir. Devir
sayısı arttıkça yanma odasındaki yakıt miktarının artmasından dolayı yanma boyunca ortaya çıkan ısı
artmaktadır. Bu olay EGS’nın yükselmesine neden olmaktadır. EGS ölçümü, egzoz manifolduna
bağlanan kaplanmış ve kaplanmamış 200 cm uzunluğundaki egzoz borularından alınmıştır. Egzoz
borularının EGS’lari, aralarında 50 cm mesafe bulunan 5 farklı bölgeden ölçülmüştür. 1500, 1700,
1900, 2100 ve 2300 devirdeki EGS değerleri kayıt altına alınmıştır. EGS alınan bölgeler; Manifold
çıkışı (MÇ) İç EGS, 1. Bölge Dış EGS, 2. Bölge Dış EGS, 3. Bölge Dış EGS ve Egzoz çıkışı (EÇ) İç
EGS, olarak adlandırılmıştır. 5 Farklı bölgenin grafikleri aşağıda görülmektedir.

Şekil 5. MÇ EGS Grafiği

Şekil 6. 1. Bölge EGS Grafiği

Şekil 7. 2. Bölge EGS Grafiği

Şekil 8. 3. Bölge EGS Grafiği
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Şekil 9. EÇ EGS Grafiği
3.3 Kaplama Tabakası
Şekil 10’da egzoz borusunun kesitinden alınan kaplama tabakasının SEM fotoğrafı görülmektedir.
Şekilde görüldüğü gibi kaplama tabakasıyla ana malzeme arasında herhangi bir çatlak veya yarığın
olmadığı açıkça görülmektedir.

Şekil 10. Kaplanmış egzoz borusu numunesinin kaplama tabakası SEM fotoğrafı
4. Sonuçlar
Bu çalışmada egzoz emisyon değerlerinin azaltılması ve egzoz sisteminin daha dayanıklı bir hale
getirilmesi amacıyla egzoz borusu plazma sprey kaplama yöntemi kullanılarak krom karbür ile
kaplanmıştır. Egzoz deneyleri, piston üst yüzeyi ve supapları 300 mikron kalınlığında krom karbür
(Cr3C2) malzeme ile kaplanmış LPG’li bir motor üzerinde gerçekleştirilmiştir. Egzoz borularının
kaplanmadan önce ve kaplandıktan sonraki emisyon ve EGS değerleri ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar
birbiriyle mukayese edilmiştir. Bu sonuçlara göre;
 Yapılan deneyler sonucunda kaplanmış borulardaki NOx emisyon değerinin SB’ daki NOx
emisyon değerine göre ortalama % 14 daha yüksek olduğu görülmektedir. SB’ya göre
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kaplanmış boruların NOx emisyonunun yüksek çıkmasının uygulanan termal bariyerden
olduğu düşünülmektedir. Egzoz hattının kaplanması bu hat boyunca soğumayı geciktirerek
dolayısıyla ortamdaki Azot ve Oksijen moleküllerinin birleşerek NOx emisyonu oluşumunu
devam ettirmektedir.
 Yapılan deneyler sonucunda kaplanmış boruların SB’ ya göre CO emisyon değeri ortalama %
16 daha düşük çıkmıştır. Egzoz borularının krom karbür (Cr3C2) kaplanmasıyla bir termal
bariyer sağlanıp egzoz boruları içerisindeki sıcaklığın artmasına paralel olarak CO miktarının
azaldığı düşünülmektedir.
 Yapılan deneyler sonucunda kaplanmış boruların SB’ ya göre CO2 emisyon değerinde ortalama
% 14’lük bir artış tespit edilmiştir. Burada termal yalıtımın CO2 emisyonunu artırdığı
düşünülmektedir.
 Yapılan deneyler sonucunda kaplanmış boruların SB’ ya göre HC emisyon değerinde ortalama
% 17’lik bir azalma tespit edilmiştir. Egzoz sistemini mümkün mertebe sıcak tutabilmek için
ısı kayıplarını engelleyecek şekilde sistemi düşük ısı iletkenlik katsayısına sahip bir madde
ile kaplamak HC emisyonlarını azalttığı düşünülmektedir.
 EGS deneyleri sonucunda SB’ nun sıcaklık değerleri, kaplanmış borulara göre yaklaşık % 24
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu da gösteriyor ki kaplanmış egzoz boruları, ısı ıletim
katsayısı düşük olan krom karbür ile kaplanarak egzoz borularında termal bir bariyer
sağlanmıştır.
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1

Abstract
Investigating machinability became compulsory with extensive use of powder metal parts. The effect of
cutting parameters and chip morphology on machinability is quite important. In this study, the effect of
cutting parameters on the machinability of Cu-Ni-Mo based powder metal parts was investigated. The
chip morphology formed by changing the cutting parameters was also examined. For this purpose, the
machining of parts was carried out on the turning lathe using orthogonal cutting. As cutting parameters,
cutting speeds of 50, 150, 250 m/min, feeding speeds of 0.05, 0.1 and 0.15 mm/rev and cutting depths of
0.2, 0.4 and 0.6 mm were used. The size, shape and color of the chips that were obtained with changing
cutting parameters also varied. Chip size and thickness increase with cutting speed, feeding speed and
cutting depth.
Keywords: Powder metallurgy, machinability, cutting parameters, chip morphology.

1. GİRİŞ
Toz metalürjisi (TM) tekniğinin en önemli avantajlarından biri parçanın son kullanım şekline yakın üretimine
olanak sağlamasıdır. Ancak bu sektör incelendiğinde üretilen toz metal parçaların neredeyse yarıya yakınının
işleme operasyonuna gereksinim duyduğu görülmektedir. Bu operasyonlar çeşitli geometrik şekilleri
oluşturmak, boyut hassasiyeti ve yüzey kalitesi sağlamak açısından; delme, tornalama ve frezeleme olarak
kendini göstermektedir [1,2]. TM parçalarının işlenebilirliği iş parçasına, takım malzemelerine, kesme
şartlarına, işleme ve kesme parametrelerine bağlıdır [3,4]. Ayrıca kimyasal kompozisyon, gözeneklilik,
serbest işleme katkı maddeleri ve sıkıştırma ile sinterleme yöntemleri gibi üretim parametreleri de
işlenebilirliği etkilemektedir [5].
İşlenebilirliğin anlaşılması için talaş karakteristiği olan; talaş tipi, boyutu, kalınlığı, rengi ve kaldırma oranı
gibi faktörlerinde dikkate alınması gerekmektedir. Talaş kaldırma işlemine etki eden faktörlerin bilinmesi ve
birbirlerine olan tepkilerinin dikkate alınması gerekmektedir. Bu faktörler; takım ömrü, kesme ve ilerleme
hızı, talaş derinliği, kesme açısı ve kuvveti, takım ve iş parçası özellikleri olarak karşımıza çıkar [6]. İşleme
sonucu oluşan talaşın morfolojisi; işlenen yüzeyin kalitesi, kesme kuvvetleri ve takım ömrü gibi temel
işlenebilir kıstasları etkiler [7]. Literatüre bakıldığında; talaşlı üretimde ham malzeme işlenirken elde edilen
talaşın morfolojisi genellikle; işlenen malzemenin cinsi, kesme hızı, ilerleme, talaş derinliği ve talaş açısı gibi
faktörlere bağlı olarak değiştiği görülmektedir. Ayrıca talaş oluşumu direkt olarak işlenebilirlikle alakalıdır ve
kesme şartlı ile yüzey pürüzlülüğü hakkında direkt bilgi verir. Bir başka ifadeyle, kesmede oluşan talaş tipine
bakılarak işlemenin ne kadar verimli olduğu anlaşılabilir [8,9]. En genel şekli ile değişik faktörlerin sonucu
olarak üç tip talaştan söz edilebilir. Bunlar; sürekli (akma), süreksiz (kopuk veya kırık) ve yığıntı talaş
tipleridir. İşlem sırasında harcanan güç, takım ömrü ve elde edilen yüzey kalitesi yönünden sürekli talaş tercih
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edilen bir talaş tipidir [8,10,11]. Ancak sürekli talaşların iş güvenliği, kontrol problemi ve çıkan talaşın
işlenen yüzeyi çizmesi açısından olumsuz etkileri söz konusudur [8,11]. TM parçaların işlenmesinde
gözlenen talaş tipi ise kopuk yani süreksiz talaştır. Süreksiz talaşta, sürekli talaş tipinde belirtilen olumsuz
özellikler söz konusu değildir [8]. Bu nedenle, kesme sürecinin verimliliği ve güvenliği açısından süreksiz
talaşların elde edilmesi için çeşitli formlarda talaş kırıcılar yoğun olarak kullanılmaktadır [7]. TM parçaların
işlenebilirliğini tam olarak anlayabilmek ve güvenli bir imalat sürecini gerçekleştirmek için talaş biçiminin
kontrolü oldukça önemlidir.
TM parçaların işlenebilirliği üzerine yapılan çalışmalara bakıldığında; işlenebilirlik üzerine talaş morfolojisi
etkisinin fazla dikkate alınmadığı görülmektedir [12,13]. Bu çalışmada; Cu-Ni-Mo ön alaşımlı Distaloy AB
demir tozu parçalarının işlenebilirliği üzerine talaş morfolojisinin etkisi araştırılarak, literatürdeki bu boşluk
giderilmeye çalışılmıştır. Talaş morfolojisi üzerine; kesme hızı, kesme derinliği ve ilerleme hızı gibi kesme
parametrelerinin etkisi ele alınmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Bu çalışmada; Höganäs firması tarafından atomizasyon yöntemi ile üretilmiş, Tablo 1’de kimyasal bileşimi
verilen Distaloy AB isimli ön alaşımlı demir tozu kullanılmıştır.
Tablo 1. Ön alaşımlı demir tozunun kimyasal bileşimi [11].
Tozun adı

Cu, %

Ni, %

Mo,%

C, %

MnS, %

Yağlayıcı, %

Fe, %

Distaloy AB

1,50

1,75

0,50

0,80

0,50

0,80

Kalan

Toz karışımı; dış çapı 20,20 mm, iç çapı 11,50 mm ve boyu 11,40 mm olan çelik kalıpta preslenmiştir.
Ardından 500 MPa pres basıncında şekillendirilerek, yoğunluğu 7 g.cm-3 ve yükseklik/çap oranı yaklaşık 2
olan içi boş silindirik ham numuneler üretilmiştir. Ham numunelerin sinterlenmesi, parçalanmış amonyak
atmosferi altında 1130 °C sıcaklıkta 30 dakikada gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında üretilen sinter
parçaların torna ile işlenmesinden önce; gerilim giderme tavlaması yapılmıştır. Numunelerin yüzey tornalama
işleminde; ticari ismi polikristalli C3B esaslı PCBN Secomax CBN200 kesici uç kullanılmıştır. Kesici takım;
0° talaş açısına ve 5° boşluk açısına sahiptir. İşlem; YouJi Machine İndustrial Co. Ltd. tarafından üretilen, X
ve Z eksenli, 550 mm işleme hacmine ve 3000 Rpm devire sahip CNC tezgâhta yapılmıştır. İşlemler soğutma
sıvısı kullanılmadan gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada; kesme hızları 50, 150 ve 250 m/dak ilerleme hızları
0,05, 0,1 ve 0,15 mm/dev ve kesme derinlikleri 0,2, 0,4 ve 0,6 mm olarak belirlenmiştir. Farklı parametrelerle
işleme sonucu elde edilen talaş morfolojilerinin fotoğrafları; Nikon marka SMZ800 model stero mikroskopta
Aver TV GO 007 Plus programı kullanılarak çekilmiştir.

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
Çalışmada kullanılan tüm deney parametreleri parça numaralarına göre Tablo 2’de açıkça verilmiştir. Talaş
morfolojisi; ilerleme hızı, kesme hızı ve kesme derinliğine göre üç farklı değişken parametreye göre ele
alınmıştır. İşleme sonucu elde edilen talaş morfolojilerinin makro fotoğrafları; 250 m/dak kesme hızı ve 0,6
mm kesme derinliğinde; 0,05, 0,10 ve 0,15 mm/dev ilerleme hızlarında sırasıyla; Şekil 1 (a), (b) ve (c)’de
verilmiştir. 150 m/dak kesme hızı ve 0,15 mm/dev ilerleme hızında; 0,2, 0,4 ve 0,6 mm kesme derinliklerinde
sırasıyla; Şekil 2 (a), (b) ve (c)’de verilmiştir. 0,4 mm kesme derinliği ve 0,10 mm/dev ilerleme hızında; 50,
150 ve 250 m/dak kesme hızlarında sırasıyla; Şekil 3 (a), (b) ve (c)’de talaşların fotoğrafları verilmiştir.
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Tablo 2. Kesme parametreleri
Parça
no

İlerleme hızı,
mm/dev

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

0,05
0,10
0,15
0,05
0,10
0,15
0,05
0,10
0,15
0,05
0,10
0,15
0,05
0,10
0,15
0,05
0,10
0,15
0,05
0,10
0,15
0,05
0,10
0,15
0,05
0,10
0,15

Kesme derinliği,
mm

Kesme hızı,
m/dak

0,2

0,4

50

0,6

0,2

150

0,4

0,6

0,2

0,4

250

0,6

(

(

(

Şekil 1. (a) 0,05, (b) 0,10 ve (c) 0,15 mm/dev ilerleme hızlarında talaş morfolojileri
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(a)

(b)

(c)

Şekil 2. (a) 0,2, (b) 0,4 ve (c) 0,6 mm kesme derinliklerinde talaş morfolojileri

(a)

(b)

(c)

Şekil 3. (a) 50, (b) 150 ve (c) 250 m/dak kesme hızlarında talaş morfolojileri
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Tornalama gibi aralıksız talaş kaldırma işleminde talaş oluşumu, iş parçası kalitesi ve kesici takım ömrü
bakımından oldukça önemlidir. Çoğu durumda, süreksiz veya kısa helisel boru şeklinde talaş tipleri arzu
edilen talaş tipleridir. Kısa talaşın oluşumu, operatörün çalışma emniyeti, kesici takım ve tezgâhın güvenliği,
işlenmiş yüzeyin talaşlardan dolayı yüzey kalitesinin bozulmaması ve talaşların tahliyesinin kolaylığı
açısından önemlidir [10,11]. Gevrek kırılma davranışı gösteren toz metal parçalar Şekil1-3’de görüldüğü gibi
süreksiz talaş formuna sahiptir. Kullandığımız toz içerisindeki % 1,5 Cu oranı talaşların yüzey yırtılmasını
engellemiş ve daha düzgün ve düzenli talaş çıkmasını sağlamıştır. Bu konuyu; Yılmaz ve Varol [14] toz metal
parçalara farklı oranlarda Cu ekleyerek yaptıkları çalışmada açıklamışlar ve Cu oranının etkisiyle plastik
deformasyonun kolay olduğunu belirtmişlerdir.
Şekil 1’deki talaş formları incelendiğinde; 0,05 mm/dev ilerleme hızında ortalama olarak 1 mm boyutunda
karmaşık talaşlar elde edilirken; ilerleme miktarının 0,10 mm/dev artmasıyla daha uzun, ortalama 2 mm
uzunluğunda, daha kalın, karışık sarmal ve kısa spiral tipli talaş oluşumu görülmektedir. İlerleme miktarının
0,15 mm/dev artmasıyla da daha uzun, ortalama olarak 3 mm boylu, çok net kısa virgül şekilli talaşların
oluştuğu görülmektedir. Ayrıca artan ilerleme hızıyla talaş renginin daha koyu olduğu belirgin bir şeklide
görülmektedir. Şekil 2’deki talaş formları incelendiğinde; 0,2 mm kesme derinliğinde çok kısa, ortalama 1
mm boyutunda, kısa tüp ve spiral tüp şekilli talaş elde edilirken; kesme derinliğinin 0,4 mm’ye artmasıyla
oluşan talaş boyunun yaklaşık bir buçuk katına çıktığı ve kısa tüp şeklinde olduğu görülmektedir. Kesme
derinliğinin 0,6 mm’ye artmasıyla talaş boyutunun yaklaşık 2 mm olduğu, daha kalın, uzun ve net bir şekilde
karmaşık şekilli talaşların oluştuğu görülmektedir. Ayrıca artan kesme derinliğinin talaş rengi üzerine etkisi
olmamıştır. Şekil 3’deki; talaş formları incelendiğinde; 50 m/dak kesme hızında 1,5 mm boyunda kısa ve
karmaşık talaşlar elde edilirken, kesme hızının 150 m/dak’ya artmasıyla karmaşık şekilli ortalama olarak 2
mm boyutunda talaşların oluştuğu görülmektedir. Kesme hızının 250 m/dak’ya artmasıyla ise talaş boyunun
daha uzun olduğu, kalınlığının arttığı ve talaş şeklin daha karışık olduğu görülmektedir. Boothroyd ve
diğerleri [15]; işlenebilirlik üzerine yaptıkları çalışmada; kesme hızı artışı ile talaş boyutunun büyüyerek
yüzeyde talaş yapışması eğilimini azalttığını rapor etmiştir. Bu çalışma artan kesme hızının yüzey pürüzlülük
değerlerinde azalma yapmasını da açıklamaktadır. Ayrıca kesme hızının artmasıyla talaş renginin daha koyu
olduğu net bir şekilde görülmektedir. Oyman ve diğerleri [16]; işlenebilirlik üzerine yaptıkları çalışmada;
ilerleme ve kesme hızının artışın yüksek sıcaklığa neden olacağından iş parçasında sertlik ve kırılganlık
artışına sebep olacağını belirtmişlerdir. Artan parametrelerin sonucu olan sıcaklık artışı çalışmamızda oluşan
talaş renginin koyulaşmasına neden olmuştur. Litaratürde; talaş kalınlığındaki artış, artan kesme hızı ile
talaşın kıvrılma yarıçapının azalmasıyla açıklanmaktadır [17].

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Cu-Ni-Mo esaslı toz metal parçaların işlenmesinde kesme parametrelerinin talaş morfolojisi üzerine olan
etkilerinin değerlendirilmesi için yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir:







Talaş formunun; kesme hızı, ilerleme hızı ve kesme derinliği ile değiştiği tespit edilmiştir.
İlerleme hızının artmasıyla talaş uzunluğunun ve kalınlığının attığı, daha net ve kısa virgül şeklinde
talaş oluştuğu gözlenmiştir.
Kesme derinliğinin artmasıyla talaş uzunluğunun ve kalınlığının arttığı, kısa tüp şekilli talaşın yerine
karmaşık tipli talaş oluştuğu gözlenmiştir.
Kesme hızının artmasıyla talaş uzunluğunun ve kalınlığının arttığı, talaş şeklinin ise daha karışık bir
şekle sahip olduğu belirlenmiştir.
Talaş rengi üzerine ilerleme ve kesme hızının etkisinin bulunduğu, kesme derinliğinin önemli bir
etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Artan ilerleme ve kesme hızının talaş rengini koyulaştırdığı tespit
edilmiştir.
Klocke’ye [18] göre en iyi talaş tipi kısa tüp ve spiral tüp şeklinde oluşan talaş tipleridir. Bu çalışmada
bu formu elde ettiğimiz diğer bir ifadeyle en iyi talaş formu; kesme hızı 150 m/dak, ilerleme hızı 0,15
mm/dev ve kesme derinliği 0,2 mm’de elde edilmiştir.

TEŞEKKÜR
Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından
desteklenmiştir. Proje numarası FDK-2016-20732. Çalışma kapsamında kullandığımız parçaların elde
edilmesinde katkı sağlayan Sintek Toz Metalürji San. Tic. A.Ş. Müdürü Sayın Hazar YARANUŞ’a ve
parçaların işlenmesi konusunda desteğini esirgemeyen Bor Kesici Takım ve Mak. San. Tic. Ltd. Şti. Müdürü
Sayın Tarkan YAZICI’ya teşekkürlerimizi sunarız.

KAYNAKLAR
[1] Höganäs, A.B., Material and powder properties volume 1, Höganäs Handbook for Sintered Components, Sweden, 2004.

222

[2] Šalak, A., Selecká, M., Danninger, H., Machinability of powder metallurgy steels. Cambridge International Science
Publishing, Cambridge UK, 2005.
[3] Üllen, N.B., Machinability with different cutting parameters of sintered steels, 18th International Metallurgy and
Materials Congress, Istanbul Turkey, 29 Sept. – 01 Oct., 1002-1004, 2016.
[4] Wyatt, J.E., Termal, G.J., Machinability employing a drilling as a teaching tool, Journal of Industrial Tech., 22; 01-12,
2006.
[5] Höganäs, Handbook for machining guidelines machinability, Höganäs AB, Sweden, 2004.
[6] Kayır, Y., Aytürk, A., AISI 316 Ti paslanmaz çeliğin işlenebilirlik karakteristiklerinin incelenmesi, Pamukkale
Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, Ankara, 18 (1), 61-71, 2012.
[7] Shaw, M.C., Metal cutting principles, Oxford University, New York, 1991.
[8] Çakır, M.C., Modern talaşlı imalatın esasları, Nobel Yayın Dağıtım, 1-324, Ankara, 2006.
[9] Martin, S.J., Principles of engineering production, Hong Kong, 1982.
[10] Oxley, P.L.B., Mechanics of machining, England, 1989.
[11] Çelik, A., İşlenebilirlik ve kalsiyum uygulaması, Teknik Yayınları, 12, 1994.
[12] Karayel, B., Nalbant, M., Ç4140 malzemesinin tornalanmasında ilerleme, kesme hızı ve kesici takımın yüzey
pürüzlülüğü, takım ömrü ve aşınmaya etkileri, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 11 (3), 11-26, 2014.
[13] Şahinoğlu, A., Güllü, A., Dönertaş, M.A., GGG50 malzemenin torna tezgahında kesme parametrelerinin titreşim, ses
şiddeti ve yüzey pürüzlülüğü üzerinde etkisinin araştırılması, Sinop.Ünv., Fen Bilimleri Dergisi, 2 (1), 67-79, 2017.
[14] Yılmaz, N., Varol, R., Bakır oranının demir-esaslı yapısal toz metal malzemeler mekanik özellikleri ve
delinebilirliğine etkisinin araştırılması, Gazi Ünv., Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 26(1), 161-171,2011.
[15] Boothroyd G., Knight W.A., Fundamentals of machining and machine tools, 3rd ed. Taylor and Francis, 2006.
[16] Oyman E., Aslantaş K., Pazarkaya İ., Ortagonal kesme işleminde talaş morfolojisi ve kayma bandını etkileyen
parametrelerin araştırılması, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, (10) 59-71, 2013.
[17] Turgut Y., Yeyen H.E. ve Korkut İ., AISI 303 östenitik paslanmaz çeliklerin işlenmesinde kesme hızı ve ilerlemenin
talaş biçimine etkisi, 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS’09), Karabük Türkiye,13-15 Mayıs, 2009.
[18]

Klocke, F., Simulation in manufacturing technology:
Institute for Production Technology, Aachen, 2004.

223

lecture

8,

principles

of

cutting,

Fraunhofer

The Effect on Surface Roughness of Cutting Parameters in
the Machining of Sintered Parts
N. Bekoz Ullen1,*, SH.M.A. Hasak2, M.H. Dirikolu2
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2
Makine Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

1

Abstract
Powder metallurgy is a process which produce quite complex and near-final parts. However; certain
geometric elements, surface qualities and dimensional characteristics make machining obligatory. In this
study, the machinability of Cu-Ni-Mo based powder metal parts was investigated. For this purpose, the
powder metal parts were machined on a lathe using orthogonal cutting process with different cutting
parameters. As cutting parameters; cutting speeds of 50, 150, 250 m/min, feed rates of 0.05, 0.1 and 0.15
mm/rev and cutting depths of 0.2, 0.4 and 0.6 mm were used. Experimental results indicated that surface
roughness decreased with cutting speed, but increased with feeding speed and cutting depth.
Keywords: Powder metallurgy, machinability, cutting parameters, surface roughness.

1. GİRİŞ
Toz metalurjisi (TM) yöntemi karmaşık şekilli malzemelerin seri ve ekonomik bir şekilde üretilebilmesini
sağlamaktadır. Farklı kompozisyonlara ve istenilen mekanik özelliklere sahip TM parçalar kolaylıkla
tasarlanabilmektedir [1,2]. Tornalama, frezeleme ve delme yöntemleri TM parçalarının işlenebilirliğinde en
çok kullanılan yöntemlerdir [3,4]. Toz metalurji parçalarının işlenebilirliği; iş parçasına, takım
malzemelerine, kesme şartlarına, işleme ve kesme parametrelerine bağlıdır [4,5]. Ayrıca kimyasal
kompozisyon, gözeneklilik, serbest işleme katkı maddeleri ve sıkıştırma ile sinterleme yöntemleri gibi üretim
parametreleri de işlenebilirliği etkilemektedir [6]. Malzemelerin işlenmesi esnasında kullanılan kesme
parametreleri yüzey hassasiyetini etkilemektedir. Genellikle imalat yöntemi ile oluşan ve başka
düzensizliklerle sınırlanan küçük aralıklı yüzey düzensizlikleri olan yüzey pürüzlülüğü; yüzey kalitesini
belirleyen önemli bir parametredir [7]. Yüzey pürüzlülüğü; kesme hızı, ilerleme miktarı ve kesme derinliği
gibi parametrelere bağlıdır. Bunun yanında soğutma sıvısı, tezgâh rijitliği, kesici takımın uç yarıçapı, talaş
açısı değerlerine de bağlıdır [8]. Kaliteli işlenmiş bir yüzey yorulma mukavemetini, korozyon direncini ve
sürtünme ömrünü önemli derecede iyileştirir. Yüzey pürüzlülüğü ayrıca yüzey sürtünmesine sebep olan
temas, aşınma, ısı iletimi, yağ filminin tutulması ve dağıtılması kabiliyeti, kaplama veya direnç ömrü gibi
parçaların çeşitli fonksiyonel özelliklerini de etkiler. Bu sebeple istenilen yüzey tamlığı genellikle belirlenir
ve ihtiyaç duyulan kaliteye ulaşmak için uygun işlemler seçilir [9,10]. Yüzey pürüzlülüğünü tahmin etmek ve
ilerleme veya kesme hızı gibi işleme parametrelerinin uyumunu değerlendirmek ürün kalitesini yükseltir ve
istenilen yüzey pürüzlülüğünün elde edilmesini sağlar. Talaşlı işlemede genellikle yüksek kesme hızında daha
iyi yüzey kalitesi elde edilir. Ancak yüksek kesme hızı takım körelmesini hızlandırdığı için aynı yüzey
kalitesi uzun süre muhafaza edilemez [9,10]. Birçok araştırmacı farklı malzemelerin işlenmesinde farklı
kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisini araştırmıştır. Kaçal ve Yıldırım [11]; PMD23 toz metal
çeliğini kullanarak farklı kesme hızı, ilerleme miktarı ve talaş derinliği gibi parametrelerinin yüzey
pürüzlülüğüne etkilerini araştırmıştır. Tekaslan ve diğerleri [8]; AISI 304 östenitik paslanmaz çelik
malzemesini değişik kesme parametreleriyle torna tezgâhında işleyerek kesme parametrelerinin yüzey
pürüzlülüğü üzerine etkilerini incelemiştir. Puertas ve diğerleri [12]; tornalama işleminde kesme hızı, ilerleme
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pürüzlülüğü üzerine etkilerini incelemiştir. Puertas ve diğerleri [12]; tornalama işleminde kesme hızı, ilerleme
miktarı ve talaş derinliği gibi parametrelerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkilerini araştırmıştır. Karayel ve
Nalbant [13]; Ç4140 çeliğini CNC tezgâhında işleyerek ilerleme ve kesme hızının kesici takımın yüzey
pürüzlülüğü, takım ömrü ve aşınma üzerindeki etkilerini belirtmiştir. Şahinoğlu ve diğerleri [14]; GGG50
döküm malzemesini torna tezgâhı ile işleyerek kesme parametrelerinin titreşim, ses şiddeti ve yüzey
pürüzlülüğü üzerindeki etkilerini incelemiştir. TM malzemelerin avantajları arasında yer alan, parçanın
üretim sonrasında talaşlı imalata ya hiç ya da çok az gereksinimi, bu malzemelerin işlenebilirliklerinin
araştırılmasını kısıtlamıştır.
Distaloy AB; bakır, nikel, molibden ile ön alaşımlandırılmış demir tozudur. Karbon katkısı ile bu tozlarda
sinterleme sonrası yüksek mukavemet elde edilmektedir. Alaşım elementleri sinterleme sonrası parçaların ısıl
işlemine olanak sağlayacak şekilde seçilmiştir. Bu tür tozlar yüksek sıkıştırılabilirlik, yüksek ham mukavemet
göstermektedir. İnce taneli alaşım elementleri ilavesi sonucu segregasyon riski azaltıldığından bu tozlardan
üretilen parçalar çok iyi boyutsal stabilite göstermektedir [15]. Literatürde; Distaloy AB tozundan hareketle
işlenebilirliği üzerine kesme parametrelerinin etkisinin detaylı araştırıldığı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu
çalışmada, Cu-Ni-Mo ön alaşımlı Distaloy AB demir tozu parçaları kullanılmıştır. Bu tip TM parçalarının
işlenmesinde yüzey pürüzlülüğünü etkileyen kesme hızı, kesme derinliği ve ilerleme hızı gibi kesme
parametreleri deneysel olarak ele alınmıştır.

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR
Bu çalışmada; Höganäs firması tarafından atomizasyon yöntemi ile üretilmiş, Tablo 1’de kimyasal bileşimi
verilen Distaloy AB isimli ön alaşımlı demir tozu kullanılmıştır.
Tablo 1. Ön alaşımlı demir tozunun kimyasal bileşimi [15].
Tozun adı

Cu, %

Ni, %

Mo,%

C, %

MnS, %

Yağlayıcı, %

Fe, %

Distaloy AB

1,50

1,75

0,50

0,80

0,50

0,80

Kalan

Toz karışımı; dış çapı 20,20 mm, iç çapı 11,50 mm ve boyu 11,40 mm olan çelik kalıpta preslenmiştir.
Ardından 500 MPa pres basıncında şekillendirilerek, yoğunluğu 7 g.cm-3 ve yükseklik/çap oranı yaklaşık 2
olan içi boş silindirik ham numuneler üretilmiştir. Ham numunelerin sinterlenmesi, parçalanmış amonyak
atmosferi altında 1130 °C sıcaklıkta 30 dakikada gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında üretilen sinter
parçaların torna ile işlenmesinden önce; gerilim giderme tavlaması yapılmıştır. Numunelerin yüzey tornalama
işleminde; ticari ismi polikristalli C3B esaslı PCBN Secomax CBN200 kesici uç kullanılmıştır. Kesici takım;
0° talaş açısına ve 5° boşluk açısına sahiptir. İşlem; YouJi Machine İndustrial Co. Ltd. tarafından üretilen, X
ve Z eksenli, 550 mm işleme hacmine ve 3000 Rpm devire sahip CNC tezgâhta yapılmıştır. İşlemler soğutma
sıvısı kullanılmadan gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada; kesme hızları 50, 150 ve 250 m/dak, ilerleme hızları
0,05, 0,1 ve 0,15 mm/dev ve kesme derinlikleri 0,2, 0,4 ve 0,6 mm olarak belirlenmiştir. Deney
numunelerinin her birinde farklı kesme parametreleri kullanılarak; parametrelerin yüzey pürüzlüğüne etkisi
tespit edilmiştir. Toplamda 27 adet numunenin yüzey pürüzlülüğü 3 farklı bölgeden, Mitutoyo marka Surftest
SJ-210 model cihazda Surface Roughnees Tester SJ-210/310/410 programı kullanılarak tespit edilmiştir.
Numune yüzeylerinde; profil sapmalarının aritmetik ortalaması (Ra), profilin maksimum tepe-çukur
yüksekliği (Rt) ve ortalama pürüz yüksekliği (Rz) değerleri ölçülmüştür. Sinterlenen numunelerin işlem
görmüş yüzeylerinin görüntü analizleri; FEI marka Quanta FEG450 model Taramalı Elektron Mikroskobu
(SEM) ile farklı büyütmelerde yapılmıştır. Numunelerin SEM görüntüleri; ilerleme hızı, kesme hızı ve kesme
derinliğine göre üç farklı değişken parametreye göre verilmiştir.

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA
3.1. Yüzey Pürüzlülük Sonuçları
Numunelerin işlenmiş yüzeylerinde ki; Ra, Rt ve Rz yüzey pürüzlülük değerleri Box-Behnken istatiksel
deney tasarım yöntemi ve Minitab yazılımı kullanılarak grafikler halinde verilmiştir. Şekil 1 (a), (b) ve (c)’de
Ra, Şekil 2 (a), (b) ve (c)’de Rt ve Şekil 3 (a), (b) ve (c)’de Rz yüzey pürüzlülük değerlerine sırasıyla; kesme
derinliği-kesme hızının, kesme derinliği-ilerleme hızının ve ilerleme hızı-kesme hızının etkileri
görülmektedir.
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.
(a)

(b)

(c)

Şekil 1. Ra yüzey pürüzlülüğüne kesme parametrelerinin etkisi

(a)

(b)

(c)

Şekil 2. Rt yüzey pürüzlülüğüne kesme parametrelerinin etkisi
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(a)

(b)

(c)

Şekil 3. Rz yüzey pürüzlülüğüne kesme parametrelerinin etkisi

Talaşlı imalatta işlenebilirliğin en önemli ölçütlerinden biri yüzey kalitesidir ve yüzey pürüzlülüğü ile
açıklanır. Yüzey pürüzlülüğün; kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliğine bağlı olarak değişebileceği bilinen
bir gerçektir. Şekil 1-3 incelendiğinde kesme hızı arttıkça Ra, Rt ve Rz değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir.
Kesme hızı 50 m/dak’dan 250 m/dak’ya arttırıldığında Ra, Rt ve Rz değerlerinde sırasıyla %40, %48,5 ve
%40 azalma görülmektedir. Literatürde bu durum; yüksek sıcaklığın talaş deformasyonunu kolaylaştırmasıyla
açıklanmaktadır [8,16]. Sortino ve diğerleri [17]; sinter Mo parçaların işlenmesinde, yüksek kesme hızlarında
daha iyi yüzey kalitesi olduğunu tespit edilmiştir. Tüm şekillerde ilerleme hızının ve kesme derinliğinin
artmasıyla yüzey pürüzlülük değerlerinin de arttığı görülmektedir. İlerleme hızı 0,05 mm/dev’den 0,15
mm/dev’e arttırıldığında Ra, Rt ve Rz değerlerinde sırasıyla %20, %27,5 ve %17 artış tespit edilmiştir.
Kesme derinliği 0,2 mm’den 0,6 mm’ye arttırıldığında Ra, Rt ve Rz değerlerinde sırasıyla %24, %8 ve %14
artış tespit edilmiştir. Literatürde bu artış; kesici takım üzerinde talaş sıvanması, yan kenar aşınması ve çentik
oluşumu ile açıklanmaktadır [8]. Zeyveli ve Demir [18]; soğuk iş takımı çeliğinin yüzey pürüzlülüğü üzerine
kesme parametrelerinin etkilerini araştırmıştır. Kesme hızının artmasıyla yüzey pürüzlülüğünün azaldığını ve
ilerleme hızının artmasıyla yüzey pürüzlülüğünün arttığını rapor etmişlerdir.

3.2. SEM Analizleri
Kesme parametrelerinin işlenmiş yüzey üzerine etkisini daha net anlamak açısından SEM analizleri
yapılmıştır. İşleme sonucu aşınan yüzeylerin farklı büyütmelerdeki (50X, 250X) SEM görüntüleri; 250 m/dak
kesme hızı ve 0,6 mm kesme derinliğinde; 0,05, 0,10 ve 0,15 mm/dev ilerleme hızlarında sırasıyla; Şekil 4
(a), (b) ve (c)’de verilmiştir. 150 m/dak kesme hızı ve 0,15 mm/dev ilerleme hızında; 0,2, 0,4 ve 0,6 mm
kesme derinliklerinde sırasıyla; Şekil 5 (a), (b) ve (c)’de verilmiştir. 0,4 mm kesme derinliği ve 0,10 mm/dev
ilerleme hızında; 50, 150 ve 250 m/dak kesme hızlarında sırasıyla; Şekil 6 (a), (b) ve (c)’de verilmiştir.
Aşağıda verilen Şekil 4 ve Şekil 5’de görüldüğü gibi; ilerleme hızı ve kesme derinliğinin artmasıyla aşınma
izlerinin daha da belirginleştiği ve yüzey aşınmasının arttığı tespit edilmiştir. İlerleme hızı ve kesme
derinliğinin yüzey aşınması üzerine benzer etkisi olmuştur. Şekil 6’da görüldüğü gibi; kesme hızı arttıkça
yüzey aşınmasının azaldığı ve aşınma izlerinin belirgin olmadığı tespit edilmiştir. SEM görüntülerinde açıkça
aşınma çizgilerinin birbirine paralel ve hemen hemen eşit aralıklarda olduğu görülmektedir. Ayrıca
görüntülerde yer yer küçük siyah küçük noktalarında yüzeyde zamanla oluşan oksit kalıntıları olduğu
noktasal EDS ile belirlenmiştir. Ayrıca; SEM görüntüleri daha önce verilen yüzey pürüzlülük sonuçları ile
uyumluluk içerisindedir.
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(a)

(b)

(c)

Şekil 4. (a) 0,05 , (b) 0,10 ve (c) 0,15 mm/dev ilerleme hızlarında aşınma yüzeylerinin SEM görüntüleri
(a)

(b)

(b)

Şekil 5. (a) 0,2 , (b) 0,4 ve (c) 0,6 mm kesme derinliklerinde aşınma yüzeylerinin SEM görüntüleri
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(a)

(b)

(c)

Şekil 6. (a) 50 , (b) 150 ve (c) 250 m/dak kesme hızlarında aşınma yüzeylerinin SEM görüntüleri

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmektedir:
 Ra, Rt ve Rz yüzey pürüzlülüğü üzerine tüm parametrelerin etkisi olmuştur. Yüzey pürüzlülüğü değerleri;
kesme hızı ile azalmış, ilerleme hızı ve kesme derinliği ile artmıştır. Azalma; kesme hızının artmasıyla kesme
bölgesinde ki sıcaklığın artırması ve talaş deformasyonunu kolaylaştırması ile açıklanmaktadır. Artış ise artan
ilerleme hızı ve kesme derinliğinin takım üzerinde sıvanma, aşınma ve çentik etkisi bırakmasıyla
açıklanmıştır.
 Artan kesme hızı ile aşınma izlerinin azaldığı, ancak artan ilerleme hızı ve kesme derinliği ile arttığı tespit
edilmiştir. SEM sonuçları yüzey pürüzlük sonuçlarını desteklemektedir.
 En yüksek yüzey kalitesi Ra ve Rz değeri için 250 m/dak kesme hızında, 0,10 mm/dev ilerleme hızında ve
0,6 mm kesme derinliğinde; Rt için 150 m/dak kesme hızında, 0,05 mm/dev ilerleme hızında ve 0,2 mm
kesme derinliğinde tespit edilmiştir.
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Problems in PV Power Systems Network Connection and Solution
Methods
S. Saglam1,*, A. S. Sarkin2

Abstract
The use of renewable energy sources in the world as an alternative energy production method has opened the
way for clean energy. Fossil fuels have problems in obtaining raw materials, waste problems and harmful gas
problems. Solar energy from renewable energy sources can be designed to meet the energy demands of the regions
in large quantities with the photovoltaic production method. However, photovoltaic systems have issues to pay
attention to the network connections. The most important of these is the matching of the mains voltage and frequency
with the voltage and frequency of the PV system.
PV systems require conversion a direct voltage which they produce to an alternative voltage. The inverter
which is used for conversion has harmful effect such as harmonics on grid. Apart from harmonics, PV systems also
have negative effects which are voltage fluctuations and Islanding effect on grid.
The inverter input is set and controlled using the Maximum Power Point Tracking (MPPT) device, which has
various algorithms to prevent frequency and voltage mismatch. Harmonics which are originally generated by
inverter are reduced using active and passive LC – LCL – RCL filters. Another problem of photovoltaic power
systems is the occurrence of an Islanding effect. This problem is eliminated with a many of active and passive
systems, but the most suitable method is the hybrid systems in which they are used together.
Keywords: Harmonic, inverter, islanding effect, renewable energy, photovoltaic system, solar energy.

1. GİRİŞ
Elektrik enerjisi üretiminde dünya genelindeki talep artışı ile alternatif elektrik üretim yöntemleri üzerinde
daha fazla araştırılmaya ve üretimden faydalanılmaya başlanmıştır. Fosil yakıtların oluşturduğu atıklar ve
küresel ısınmaya etkileri düşünüldüğünde elektrik üretimi için alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının
potansiyeli önem kazanmaktadır. Bu yönden, temiz enerji elde edebilmek için yenilenebilir enerji kullanımı
dünya çapında hızlı bir gelişme göstermektedir[1]. Güneş enerjisi alternatif kaynaklar arasında ön sıralarda
yer almaktadır. Güneş enerjisinden faydalanmanın birçok yolu olsa da doğrudan elektrik üretmek için en
bilinen yöntem fotovoltaik(PV) güneş hücreleridir. Fotovoltaik güneş panelleri güneş ışığını fotoelektrik
etkisi ile elektrik enerjisine çevirirler[2]. Fotovoltaik hücrelerin performansı yarıiletken maddelerin
özelliklerine bağlıdır. Her güneş hücresi güneş ışığındaki fotonlar ile aydınlandığında doğru akım üreten bir
P-N jonksiyon içerir[3][4]. Güneş hücresinin verimindeki artış ve güneş hücrelerinin üretim hızının artması
gibi yeni teknolojiler ve maliyet maliyetlerinin biraz azaltılması ile dünyadaki güneş enerjisi kapasitesi 2014
yılında %30 artış göstermiştir[5].
Uluslararası enerji birliği (IEA) (International Energy Agency) 2050 yılında Güneş enerjisinden fotovoltaik
paneller ile elektrik üretiminin dünyanın elektrik üretiminin tamamının %16’sı olacağına ve evlerde tüketilen
elektriğin ise %20’sini karşılayacağını tahmin etmektedir[6]. Türkiye’de yenilenebilir enerjinin payı 2015
yılında % 6,5 iken 2016 yılı sonlarına doğru %7,9’a çıkmıştır. Bu payda güneş enerjisi ise payını 2016 yılı
Ocak ayından itibaren 248,8 MW’a karşılık gelen %0,34’ten 2016 yılı sonunda 792,8 MW’a karşılık gelen
%1’e çıkarmıştır[7]. Türkiye Enerji Bakanlığı enerji kalkınma planına göre Türkiye’nin elektrik hacminde
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yenilenebilir enerjinin payının 2020 yılına kadar Avrupa Birliği üye ülkeleri ile birlikte %20’e çıkartılması
hedeflenmektedir[8]. Bu yönden 2005 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretme
amacıyla kullanılmasına izin verilmesi için bir kanun çıkartılmış ve 2011 yılında da bu amaçla bir yönetmelik
de yayınlanmıştır[9][10].

Şekil 1. Türkiye’de Güneş Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi [7]

Türkiye’de 2005 yılından itibaren gelişim gösteren Güneş enerjisinden elektrik üretimi 1076 adet lisanssız
santralde 847,73 MW ve 1 adet lisanslı santralde 14 MW olarak sağlanmaktadır.

Şekil 2. Türkiye’de Elektrik Enerjisi Kurulu Gücünün Yıllara Göre Değişimi [11]
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Büyük güç talebinin olduğu ülkelerde elektrik güç sisteminde çok fazla üretim kaynağı kullanılmaktadır.
Birden farklı yerden ve kaynaktan sağlanan elektrik üretim sistemine Dağıtılmış Güç Üretim(Distributed
Generation) adı verilir[12]. Dağıtılmış üretim sisteminde yenilenebilir kaynaklar olarak Güneş, Rüzgâr ve
Jeotermal kullanılabilmektedir. Fosil yakıtlar olarak kömür, linyit ve doğalgaz gibi birincil kaynaklar ile
motorin gibi ikincil kaynaklar kullanılabilmektedir. Dağıtılmış üretim sistemlerinde yenilenebilir enerjiden
faydalanırken yüklerin yoğunlaştığı bölgelere kurularak gücün iletimdeki ve dağıtımdaki kayıplarını
azaltmayı hedefler. Aynı zamanda Türkiye’de enerji politikaları doğrultusunda, elektrik santrali kurulması
mümkün olan her yere elektrik santrali kurularak yenilenebilir enerjiden faydalanma oranını artırmayı
amaçlar. Elektrik enerjisi üretim kaynağında veya merkezlerde transformatörler ile yükseltilir uzun iletim
hatlarında genellikle 380 kV AC gerilim ile taşınır. Bu yüksek gerilim ile kayıplar azaltılmakta ve çekilen
akım da en aza indirgenmektedir. Kayıpları azaltabilmek için diğer bir yöntem de yüksek doğru gerilim
(HVDC) kullanılarak 500 kV, 600 kV ve 800 kV DC kademelerinde iletim yapılmasıdır. Kullanılan her farklı
kaynak ve her farklı üreteç şebekeye katkısının yanında bazı problemlere de neden olmaktadır.

2. FOTOVOLTAİK SİSTEMLER
Fotovoltaik sistemler güneş enerjisine bağlı olarak sonsuz bir enerji kaynağı olarak düşünüldüklerinden
çevresel açıdan da tercih edilen bir elektrik üretim yöntemidir. Fotovoltaik sistemlerin kurulumu kolaydır ve
kurulduktan hemen sonra üretime başlayabilirler. Güneş takibi olmayan PV sistemlerinde gürültü yoktur ve
bakımları da çok kolaydır. Fotovoltaik güneş panellerinin doğaya herhangi bir zehirli salınımda
bulunmaması, sıfır emisyona sahip olması en büyük avantajlarındandır[13][14]. Fotovoltaik sistemler dağıtım
barasının gerilim profilini artırırlar, baranın kayıplarını ve transformatörlerin bakım maliyetlerini
azaltırlar[15][16][17]. Fotovoltaik sistem, güneş ışığından gelen fotonların güneş hücresinde P-N
katmanlarındaki elektronları harekete geçirmesi mantığını temel alır. Güneş hücreleri birbirileri ile seri ve
paralel bağlanarak istenen çıkış gerilimi elde edilir. Güneş hücrelerinde elde edilen DC gerilim inverter ile
AC gerilime dönüştürülür. Basit bir PV sistemi güneş hücreleri, şarj kontrol ünitesi, şarj ünitesi ve
inverterden oluşur. Fotovoltaik sistemler şebeke bağlantılı yani On-grid sistemler ve şebekeden bağımsız yani
Off-grid sistemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Şebekeden bağımsız sistemler kapalı çevrim çalışmaktadır ve
genelde küçük güçlere ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılmaktadır. Off-grid PV sistemlerinde öncelikle tüketim
için kurulu güç tespit edilir daha sonra güneş panelleri, şarj kontrol cihazı, inverter ve bataryanın güç tayini
bu kurulu güce göre yapılır. Off-grid sistemler elektrik üretimi olduğu gündüz saatlerinde kullanılan
elektriğin fazlasını bataryalara depo edebilme, ihtiyaç olduğunda kullanıcıya sunabilme ve şebekeye daha az
bağımlı ya da tamamen bağımsız olması gibi avantajlar sunar[18]. Şebekeden bağımsız sistemlerde maliyetin
büyük bir kısmını bataryalar oluşturmaktadır. Ancak şebekeden bağımsız çalışan sistem güneş ışığı olmadığı
saatlerde elektrik üretimi yapamayacağı için batarya kullanımı zaruridir. Bataryalar bittikten sonra sistem
enerjisiz kalacaktır. Bu durumu aşabilmek için çift yönlü elektrik sayacı ile şebekeden elektrik alımı en çok
kullanılan yoldur. Üretilen fazla elektrik bu yöntemle istenildiğinde şebekeye de verilebilir. Bir diğer yöntem
ise PV sistemin bir başka elektrik üretim kaynağı ile kullanıldığı hibrit sistemlerdir. Bu yöntemle PV
sistemlere paralel olarak bir doğrudan AC güç üreten dizel elektrik güç kaynağı veya rüzgâr türbini
bağlanmaktadır[19][20].

Şekil 3. Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistem Bileşenleri

Şebeke bağlantılı PV sistemler dağıtılmış güç sistemi bileşenidir. Ticari(lisanslı) veya yüksek kurulu güce
sahip şebeke bağlantılı PV sistemler; Fotovoltaik güneş panelleri, maksimum güç noktası izleyicisi (MPPT),
inverter, izleme ünitesi ve yükseltici trafoyu barındıran şalt sahasından oluşur. Evsel ya da küçük güçlerde
çift taraflı sayaçlar ile şebeke desteği veren kullanımlar için fotovoltaik güneş panelleri, şarj kontrol cihazı,
batarya(isteğe bağlı), inverter ve çift taraflı elektrik sayacı kullanılmaktadır. Küçük güçlerdeki kullanımlarda
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şebekeden bağımsız sistemler ile farkı çift taraflı sayaç olmaktadır. Kurulu gücü yüksek olan şebeke
bağlantılı PV sistemlerde elektrik enerjisinin üretimi için birçok parametre çıkmaktadır. Bunlar güneşlenme
süresi, ışınım şiddeti, yer düzlemi ile eğimi, ekvator açısı, güneş hücrelerinin sıcaklığı, güneş hücrelerinin
verimi, bulutlanma oranıdır. Kurulacak güneş tarlasının yerinin tespitinde bu parametreler dikkate
alınmaktadır.

3. FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Şebeke bağlantılı fotovoltaik (PV) sistemler kurulurken yüke yakın olması önemli bir avantaj olmaktadır.
Bunun amacı hem kaliteli güç iletiminin sağlanması hem de kayıpların azaltılmak istenmesidir. PV sistemler,
elektrik şebekesinin güç kalitesini artırmaktadır. Ancak şebekeye sağlanan elektriği büyük oranda PV
sistemlerde üretmek (aşırı PV) şebekenin güç kalitesini bozabilmekte ve bazı teknik problemler
oluşturabilirler. Bunlardan bazıları;
-

PV sistemin bağlandığı baradaki ters güç akışı,
Gerilim dalgalanmaları,
Transformatörün çalışma ömrünün azalması,
Baradaki fazla veya az yüklenmeler,
Şebekedeki güç kayıplarının artması,
Harmonikler
Adalanma etkisi olarak sayılabilir.

PV sistemler kurulumunda ve şebeke bağlanmasından önce şebekeye olası etkileri tahmin edilebilir. Bu
tahmin yöntemleri, deterministik yaklaşım, probablistik yaklaşım ve kronolojik simülasyon yaklaşımıdır[21].
Fotovoltaik sistemin şebekeye etkilerini tahmin etmede ve incelemede kullanılan 3 temel yönteme ek olarak
Kümelenme temelli yaklaşım modeli de geliştirilmiştir[1]. Fotovoltaik güneş hücrelerinin DC gerilim
üretmesinden dolayı bunun şebekeye verilmesi için AC gerilime inverter aracılığı ile çevrilmesi
gerekmektedir. Elde edilen bu AC gerilim bazı teknik problemler çıkartmaktadır. Yarıiletkenler ile
oluşturulan AC gerilimin akım akışı esnasında yarıiletken elemanlarda ısı meydana getirmektedir. Bu ısı güç
kaybına sebep olmaktadır. Isı oluşumunun azaltılması PV sisteminin güvenirliğini önemli ölçüde
artırmaktadır[22],[23]. Güç kayıplarının çoğu çalışma esnasında oluşmaktadır. Şebekedeki yükler non-lineer
yüklerdir. Bu değişken yükler zamansal olarak ani artışlar ve azalışlarda bulunabilir. Bu non-lineer yüklerin
gerilim-akım karakteristiğini izlemek için MPPT izleme algoritmaları kullanılmaktadır. Maksimum güç
noktası izleme cihazı(MPPT) ve algoritmaları ile talep edilen yüke bağlı olarak MPPT cihazı inverterin
girişini kontrol ederek ayarlar. İnverter girişinin ayarlanması kısa sürede ayarlanması MPPT cihazlarının
kalitesine bağlıdır. İnvertere hızlı müdahale şebeke bağlantılı PV sistemler için en önemli olaydır. Bu sayede
şebeke olası gerilim düşümleri, frekans alçalmaları, akım artışları önlenerek PV sistemlerin stabilitesi
sağlanmış olur. Fotovoltaik sistemlerin sebep olabileceği gerilim yükselmeleri veya şebekenin enerjisi
kesildiğinde göstereceği ada etkisi ile şebekeyi beslemesi durumları insanlar ve yükler için sorun
oluşturmaktadır. Gerilim dalgalanmaları paralel reaktif kapasitörler ile kontrol edilebilir. Bunlar şebekeye
gereken miktarda reaktif güç gönderirler. Optimum güç izleme sisteminin güç kaybını hesaplarken sistemin
tüm gerilim-akım diyagramını izlemek gereklidir. Bu izlemeler için geliştirilen modellerin eksiklikleri vardır.
Bu modeller; Non-lineer kayıp modeli ki bu model yarıiletken elemanların gerçek kayıplarını
yansıtmamaktadır, güç kayıp modeli ve fiziksel temelli simülasyon modelidir[24].
PV sistemlerinde en çok gerilim veya akım kontrollü gerilim kaynaklı inverter kullanılmaktadır. 2 katlı
inverterler sıcaklıktan etkilenmektedir ve güç kayıplarını artırıp sistem verimini azaltmaktadırlar. Bunun
yerine 3 katlı inverter kullanılması PV sistemler için optimum seçim olacaktır. İnverter kullanımında PV
sistemlerde tavsiye edilen inverter türü Micro-inverterlerdir. Mikro-inverterler bir güneş paneli içerisinde
bulunan güneş hücrelerinin her birine ayrı ayrı bağlanırlar, böylelikle daha yüksek güç çıkışı elde edilir[25].
Ancak maliyeti büyük ölçüde artıran micro-inverterlerin kullanımı 3 fazlı şebeke bağlantılı PV sistemler için
çok yaygın değildir. Mikro-inverterler genelde küçük güçlü ve 1 fazlı PV sistemler kullanılmaktadır.
İnverterlerin şebeke üzerine olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak düşük maliyetli PV mikro-inverter
çalışmaları ve adaptif frekans kontrollü inverter çalışmaları yapılmaktadır [26],[27].
İnverterler DC gerilimi AC gerilime dönüştürürken yapılarında bulunan güç elektroniği elemanları nedeni ile
harmonik te üretirler. Lineer olmayan yüksek ve orta yükler yani endüstriyel ve konutsal kullanıcılar
yüklerine bağlı olarak harmonik oluştururlar. Harmonikler ise elektrik güç şebekesinin ve güç kalitesinin
bozulmasına yol açar. Hattın uzunluğuna bağlı olarak oluşan hat empedansı değişken yükler hat barasına
dahil olduklarında gerilim dalgasında harmoniklere sebep olurlar[28]. Bu kötü etki transformatörlerde ve
kapasitörlerde ve hat iletkenlerinde aşırı ısınma ve iletişim hatlarında karışıklık, devre kesicilerinde hasar,
elektrik motorlarında stabil olmayan çalışma koşullarına sebep olurlar[29]. Harmoniklerin hem şebekeye hem
de elektrik motorları ve elektronik kart barındıran cihazlara bozucu etkileri büyük bir problem ortaya çıkartır.
Harmoniklerin düzenlenmesi için toplam harmonik bozukluğu (Total Harmonic Distortion)(THD) %5’ü
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aşmaması beklenmektedir[30]. Harmonik düzeltme için aktif ve pasif filtreler kullanılır. L-C, L-C-L ve R-CL filtreleri harmonik azaltmada kullanılan filtre türlerindendir. Harmonik azaltmak için kullanılan pasif
filtreler seri RLC devrelerinden oluşur. Aslında tüm gerilim seviyeleri için uygun ve kullanılmasına rağmen,
şebeke bağlantılı sistemlerde şebeke frekansı ile senkronize olmak için yeterli olmamaktadır. Çünkü
şebekede, bağlı bulunduğu 50 Hz frekansa çok duyarlı hassas yükler barındırabilir. Harmonik düzenlenmesi
için kullanılan aktif filtreler ise daha çok alçak gerilim seviyesi için uygundur. Tristör, yüksek maliyeti
bilinen IGBT’ler ve MOSFET’ler kullanılır[31]. Aktif filtreler şebekeye paralel bağlanarak çekilen harmonik
akımının büyüklüğünü ölçer. Daha sonra bu harmonik akımının frekanslarını tespit eder. Seri ve paralel güç
filtreleri harmonik akımının aynı büyüklüğünde fakat 180 derece faz farkı ile uygulanır[32]. PV sistemlerin
şebekeye bağlanmasında karşılaşılan en büyük problem inverterin çıkışından alınan gerilim ve frekans
değerlerinin şebeke ile tam uyuşmamasıdır. Bunların birbiri ile örtüşmesi için MPPT takip algoritmaları ve
şebeke izleme algoritmaları geliştirilmiştir[33]. Şebekede artan yüke bağlı olarak düşen frekans ve gerilim
inverter girişi kontrol edilerek artırarak hem PV stabilitesi sağlanmış olmakta hem de inverter stabilitesi
sağlanmaktadır.
PV sistemler bir bölgenin elektrik enerjisi sistemine destek olarak çalışabilmektedir. Bu sayede elektrik
üretimi için kullanılan diğer enerji türlerinin kullanımında azalma olmaktadır. Güneşe bağlı olarak her an
elektrik şebekesine besleme yapabilecek bir yapıya sahiptirler. PV sistemin bir bölgenin elektrik şebekesinin
üretiminde yer aldığı orana ise bağlanma oranı adı verilir. PV sistemde şebekeye bağlanmadaki önemli
noktalardan birisi de şebekeye bağlanma oranı ve uzaklık ilişkisidir. Şebekeye bağlanma oranları aslında
akıllı algoritmalar ve MPPT izleme ile yapılabilmektedir. PV sistemler şebekenin güç etkinliğini artırmada
faydalı olsalar da yüksek bağlanma oranları güç kalitesini bozmaktadır. %15 bağlanma oranı olduğunda hava
şartlarına bağlı olarak bulutların geçişleri olduğunda ters güç akışları görülebilmektedir[34]. Baradaki
minimum yüke eşdeğer bağlanma sağlandığında şebeke geriliminde artış olmaktadır[35]. %50 üzerindeki
bağlanma oranlarında sapmaların çok az olduğu görülmüştür[36]. Akıllı şebekelerin bir parçası olan PV
sistem izleme ve yönetim sistemleri, PV sistemlerin şebeke üzerine olumsuz etkilerini ve yük taleplerine göre
hareketlerini izlemek açısından gerekliliği yüksektir. Bu sebeple yerinden yönetim yerine internet üzerinden
izleme, cep telefonu entegrasyonu yapıldığı uygulama ile anlık veriler izlenebilmektedir[33]. İzleme
sistemlerinin en büyük avantajı hata durumlarını tespit edebilmeleridir. Hata durumlarını tespit edebilmek
için t-test istatistiksel yaklaşım kritik değerler üzerine çalışır. T-test yöntemi örneklemeler alarak sapmaları
ölçerek hata durumunu ortaya koyar[37].
Şebekeye bağlı fotovoltaik sistemlerde meydana gelebilecek bir diğer durum da ada etkisidir. Ada etkisi ya da
Adalanma etkisi (islanding effect); bir dağıtılmış güç sisteminde şebekenin ana güç üretiminin herhangi
sebepten ötürü kesilmesi halinde fotovoltaik sistemin bu durumdan habersiz şebekeyi beslemeye devam
etmek istemesidir. Bu durum geçici ve kalıcı durumlarda hem elektriksel hem de insan sağlığı için tehlike
meydana getirebilmektedir.

Şekil 4. Dağıtılmış güç sistemi ve ada etkisi oluşumu[38]

Ada etkisini tespit ederek şebekeye bağlı bulunan PV sistemleri ile yüklerin bağlantısını kesmek gereklidir.
PV sistemi kesicisi EN50438 standardına göre gerilim değeri 207 voltun altında, 253 voltun üzerinde
olduğunda ve 48 Hz’in altında, 50,5 Hz’in üzerine devreyi açmalıdır[39]. Ada etkisi oluştuğunda istenmeyen
ve dengesiz besleme oluşacağından gerilim ve frekans değerleri şebeke değerlerinden çok farklı olacaktır.
Dağıtılmış güç sistemini izlemek ve ada etkisi oluşumunu takip etmek sistem ve ekipman güvenirliğini
artıracaktır. Ada etkisini tespit etmek kullanılan yöntemler şu şekildedir.
•

Uzaktan Tespit Yöntemleri
o SCADA
o Güç hattı taşıyıcı haberleşme
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•

o Hata sinyali haberleşme yöntemi
Yerinden Tespit Yöntemleri
o Pasif Yöntemler
 Düşük/Aşırı Gerilim tespiti
 Düşük/Aşırı Frekans tespiti
 Gerilim Faz atlaması/kayması tespiti
 Akım/gerilim harmonik tespiti
o Aktif Yöntemler
 Frekans değiştirme yöntemleri
 Empedans ölçme
 Sandia frekans değiştirme
 Sandia gerilim değiştirme
 Frekans atlama
o Hibrid Yöntemler

Ada etkisini tespit etmek için kullanılan yöntemler genel olarak Yerinden ve Uzaktan izleme ve tespit
yöntemleri olarak ikiye ayrılırlar. Yerinden tespit yöntemleri aktif, pasif ve bunların her ikisinin kullanıldığı
SCADA örneği gibi Hibrid yöntemlerdir. Uzaktan tespit yöntemlerinde en etkili yöntem SCADA sistemidir.
Bu yöntem literatürde Transfer Trip yöntemi olarak da geçmektedir. Diğer uzaktan izleme yöntemleri ise Güç
hattı sinyal yöntemi ve güç hattı iletişim yöntemidir. Güç hattı taşıyıcı haberleşme yönteminde (PLCC),
şebeke üreteci tarafına bir Transmitter ve PCC bağlantı noktasına bir Receiver yerleştirilir. Transmitter’den
sinyal iletim hattı üzerinden Receiver’a gönderilir. Eğer sinyal ulaşmaz ise bu şebeke üreteç tarafında hattın
kesildiği manasına gelecek ve Ada etkisinin oluşma durumu olduğu ortaya çıkacaktır. Bu yöntemdeki risk
Transmitter veya Receiver’in arıza durumlarıdır[40]. Hata sinyali haberleşme yöntemi PLCC yöntemine
benzerlik gösterir ancak bu yöntemde iletişim yolu olarak güç hattı kullanılmaz. Bu yöntemde alıcı ile birincil
güç üreteci tarafındaki kesiciye transmitter ve receiver yerleştirilir. İnternet tabanlı, GSM tabanlı ve
mikrodalga olarak haberleşen bu yöntem kesici açtığında sinyali keser[41].
Pasif yöntemlerde alçak ve yüksek gerilim ve frekans kontrolü yapılmaktadır. Gerilim ve frekans izin verilen
aralık dışına çıktığında PV sistemin inverteri güç çıkış anahtarını açarak PV sistemini şebekeden
ayıracaktır[42]. Ancak pasif yöntemlerde Ada etkisi oluştuğunda Şekil 4’teki PCC noktasında (kuplaj
(bağlantı) noktası) PV sistemin aktif, reaktif gücü ve frekansı yükün aktif, reaktif ve frekansına doğru
kaymaya başlar. Aktif ve reaktif güçlerin eşitlendiği veya birbirlerine yakın olduğu durumda Ada etkisi tespit
edilemez. Aktif ve reaktif gücün birbirlerine yaklaştığı bu noktaya NDZ (none-detecting-zone) adı verilir. Bu
sebepten, pasif yöntemler Ada etkisini tespit etmede tam etkili değildirler. Hatasız çalışmaları için bir aktif
yöntemle birlikte kullanılmaları gereklidir[38]. Gerilim faz atlaması yöntemi ile Ada etkisi tespiti inverterin
gerilimi ile çıkış akımı arasındaki faz farkını ölçme ile çalışır. Harmonik yöntemi ise Ada etkisi oluşmadan
önce sistemin toplam harmonik bozulması (TDH) ile Ada etkisi oluştuktan sonraki toplam harmonik
bozulmasını (TDH) karşılaştırarak PV sistemi devreden çıkarır.
Ada etkisinin tespit edilmesinde kullanılan Aktif yöntemlere bakıldığında;
Aktif frekans kayma(AFD) yöntemi şebeke ile PV sistemin bağlantı noktası olan PCC noktasındaki
frekansı ölçerek inverterin girişini pozitif ileri besleme ile inverter akımının faz açısını değiştirir.
Kayan modlu Frekans kaydırma ise inverterin çıkışı ile PCC noktasındaki yükün faz farkının 0
olmasını kontrol eder[38].
Empedans ölçme yöntemi ise, inverter tarafından beslenen tüm devrenin empedansını ölçme üzerine
çalışır. Devrenin empedansındaki yüksek oranda değişiminin ada etkisi olarak algılanır[43].
Sandia gerilim değiştirme yöntemi, inverterin çıkışını pozitif geri besleme ile bozarak hataya
zorlama üzerine çalışır. Böylece sistemde ada etkisi oluştuğu yapay olarak algılatılmış olur. Bu
yöntem çoğu dağıtılmış güç sistemleri için uygundur[44].
Sandia frekans değiştirme yöntemi Aktif frekans kayma yönteminin değiştirilmiş halidir. Bu
yöntem de pozitif ileri beslemeli olarak çalışır. İnverterin çıkışının frekansı ölü zamanlar veya
kestirimler ile bozularak şebeke frekansından özellikle farklı bir değer alması sağlanır[45].
Frekans atlama yöntemi, Zebra metodu olarak da bilinir. Frekans atlatma metodu (Frequency Jump)
frekans değiştirme metodu ile benzerlik gösterir. Her 3 saykılda bir ölü bölgeler inverterin çıkış
sinyal formuna eklenerek frekansın kararsız hale gelmesine neden olur. Bu şekilde inverteri hataya
zorlar[41].
PV sistemlerin oluşturduğu Ada etkisini tespit etmek ve önlemek için kullanılan hibrid sistemler aktif ve pasif
yöntemlerin bir arada kullanıldığı uygulamalardır. Hibrid metodlar ada etkisini önlemede çok etkilidir. İki
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aşamalı olarak çalışırlar. Pasif yöntemler birincil algılama ve koruma olarak görev yaparlar. Aktif yöntemler
ise pasif yöntemler ile tespit edilen veya şüphe oluşturan durumlarda karar verici ve uygulayıcı görev
alırlar[46]. Bu yöntem ile şebeke güvenilirliği artırılmış olur.

4. SONUÇ
PV sistemlerin kurulum aşamasında ihtiyaç duyulan güç tespiti, tüketim merkezlerine uzaklık, kurulacak
bölgenin güneş ışınım değerlerine dikkat edilir. PV sistemler kurulduktan sonra güç akışı kontrol edilerek PV
sisteminden maksimum düzeyde faydalanılmalıdır. Fotovoltaik hücreler güneş ışınlarından gelen güneş
enerjisini doğru gerilime çeviren fotoelektrik etki prensibi ile çalışırlar. Doğru gerilim şebeke gerilimi olan
alternatif gerilime çevrilerek gerilim kademesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bunun için PV sistemlerde
maksimum güç noktası izleyicisi, inverter ve transformatör kullanılmaktadır. Kullanılan güneş panellerinin
inverter ve transformatörlerden dolayı verim düşümü olabilmektedir. İnverter yarıiletken elemanlardan
meydana geldiği için şebeke üzerinde harmonikler meydana getirebilirler. Bunun dışında PV sistemler
gerilim dalgalanmaları ve Ada etkisi oluşturabilir. Harmonikleri azaltmak için aktif ve pasif filtreler
kullanılmalıdır. Gerilim dalgalanmalarını ve frekans kaymasını önlemek için algoritmalar ve maksimum güç
izleme cihazları gerilim ve frekans röleleri ile birlikte kullanılmalıdır. Şebekenin gücü kesildiğinde ada etkisi
oluşmaması için yerinden ve uzaktan izleme sistemleri, aktif ve pasif yöntemler kullanılmalıdır.
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Abstract
Two hundred years ago from today, the first design and production of the first Stirling Engine running in a closedcycle was performed by Robert Stirling. Different from internal combustion engines, Stirling engines are the
external combustion power production systems that may use any type of heat energy source. In this study, the
articles and postgraduate theses of various authors working in different universities on Stirling engines at national
and international scale were investigated in detail. The performance values of these engines were assessed in terms
of working fluid, heater temperature, charge pressure, and thermal efficiency. The studies that reported the best
results were determined by assessing several values like the power and torque obtained as a result of empirical
studies. As a conclusion, 9 doctorate theses and 27 post-graduate theses were determined in our study on Stirling
engines, which started in 1994 in our country as well as many other academic studies at national and international
level. It was observed that the majority of the academic studies on Stirling engines was conducted at Gazi
University. Liquified petroleum gas, electric heater and solar energy were preferred in engine performance tests in
which generally air and helium were used as working fluid. The highest engine power was determined in a betatype Stirling engine with rhombic drive mechanism in which helium was used with 2.3 kW among the alpha,
gamma and beta-type Stirling Engines developed so far.
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1. GİRİŞ
1816 yılında Robert Stirling tarafından ilk Stirling motorun tasarımı ve imalatı yapılarak 4081 nolu patent ile
resmi kayıtlara geçmiştir [1]. 1818 yılında madencilik sektöründe buhar makinalarından daha verimli çalışan
Stirling motorları su pompalarında kullanılmıştır [2]. İlk Stirling motorlarında iş akışkanı olarak hava
kullanılmış ve bu motorlar “Air engine” olarak isimlendirilmiştir. Daha sonraki yıllarda hidrojen ve helyum
gibi farklı gazlarda iş akışkanı olarak tercih edilmiştir [3]. Philips Araştırma Laboratuarlarında 1937 yılında
radyoların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Stirling motorları üzerinde çalışmalar yapılmıştır.
1950’lerde Philips firmasında mühendis olarak çalışan Dr. Roelf Jan Meijer tarafından dıştan yanmalı hava
motorları “Stirling Motorları” olarak adlandırılarak bilimsel literatüre girmiştir [4].
Dünya çapında birçok farklı ülkede bulunan General Motors Company, DAF, United Stirling, MAN-MWM,
Ford Motors Company, Siemens, Cummins, Perkins gibi firmalar, üniversiteler, araştırmacılar ve NASA
tarafından Stirling motorları alanında araştırmalar yapılmıştır. Stirling motorları konusunda Ülkemizde firma
bazında ar-ge faaliyetleri sınırlı olup üniversiteler ve araştırmacılar tarafından birçok akademik çalışma ve
yayın yapılmıştır. Bu motorlar kara ve deniz taşıtları, iklimlendirme sistemleri, tarımsal sulama, nükleer güç
istasyonları, uzay teknolojisi, pompalar ve askeri amaçlarda kullanılmaktadır [5-6]. Stirling motorları zararlı
egzoz emisyonları açısından incelendiğinde daha çevreci alternatif bir güç kaynağıdır [7].
Bu çalışmada Ülkemizde Stirling motorları konusunda yapılan lisansüstü tezler, uluslararası ve ulusal ölçekte
ki makaleler tarihsel gelişimi dikkate alınarak incelenmiştir. Bu motorlarının testlerinde kullanılan iş
akışkanı, ısıtıcı sıcaklığı, şarj basıncı (charge pressure) ve termal verim açısından değerlendirilmesi
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yapılmıştır. Ülkemizdeki Stirling motorlarından elde edilen güç ve tork gibi performans değerleri
karşılaştırılmıştır.

2. STİRLİNG MOTORLARI İLE İLGİLİ ÜLKEMİZDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Ülkemizde Stirling motorları alanında üniversitelerde akademisyenler tarafından gerçekleştirilen 9 adet
doktora ve 27 adet yüksek lisans tez çalışması bulunmaktadır. Ayrıca ülkemizdeki araştırmacılar tarafından
uluslararası ve ulusal birçok bilimsel yayın yapılmıştır.
2.1. Doktora tez çalışmaları
Ülkemizde farklı üniversitelerde, değişik zamanlarda Stirling motorları alanında doktora tez çalışmaları
yapılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen sonuçlardan birçok bilimsel çalışma yayınlanmıştır. Ülkemizde
Stirling motorları ile ilgili ilk doktora çalışması 1996 yılında yapılmıştır. Bu çalışmada 1 kW güç çıkışı elde
etmek amacıyla teorik analizler yapılarak Alpha tipi güneş enerjisi ile çalışabilen bir Stirling motorunun
tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir. Bu motorun testlerinde iş akışkanı hava kullanılarak çeşitli şartlar
altında tork, hız ve güç değerleri ölçülmüştür [9].
Elektrik üretimi, iklimlendirme ve su basınçlandırma gibi alanlarda güneş enerjisinin kullanılması amacıyla
süpürme hacmi 260 cm3 olan Alpha tipi bir Stirling motorunun imalatı Gazi üniversitesi’nde
gerçekleştirilmiştir. Bu motorda ısıtıcı iç yüzeyinde Şekil 1. de verildiği gibi kanatçık yerleştirilerek yüzey
alanı artırılmıştır. Motorun çalıştırılması için gerekli olan enerji elektrikli ısıtıcı ve güneş tarafından
sağlanmıştır. İş akışkanı olarak hava kullanılmıştır. Motorun ısıtıcı silindirine güneş enerjisi odaklanarak 650
rpm de 7 W maksimum güç elde edilmiştir. Motor 2.5 bar şarj basıncında elektrikli ısıtıcı aracılığıyla 900 °C
sıcaklıkta test edildiğinde yaklaşık 30.5 W güç ölçülmüştür [10]. Aynı deney düzeneğinde ısıtıcı sıcaklığının
1100 °C ve 2.5 bar şarj basıncında test yapılarak maksimum motor gücü 65 W olarak elde edilmiştir. Bu
çalışmada iş akışkanın motor performansına etkisi incelenmiştir [11].

Şekil 1. Kanatçıklı yer değiştirme silindiri [11].
2000 yılında yapılan doktora tez çalışmasında gamma tipi bir Stirling motorunun imalatı gerçekleştirilerek
500 - 1000 °C sıcaklık şartlarında ve 1-3 bar şarj basınçları arasında iş akışkanı hava kullanılarak testleri
yapılmıştır. Yer değiştirme silindiri ile güç silindiri arasındaki bağlantı elemanın iki farklı şekilde imalatı
yapılmıştır. Böylece motorun süpürme hacmi değişmeden 70.01 ve 38.06 cm3 ölü hacmine sahip iki farklı
motor elde edilerek ölü hacmin motor performansına etkisi incelenmiştir. Maksimum motor gücü ısıtıcı
sıcaklığı 1000 °C ve 2 bar şarj basıncında 70.01 cm3 ölü hacmine sahip bağlantı elemanının kullanıldığı
testlerde 12.07 W, 38.06 cm3 ölü hacmine sahip bağlantı elemanının kullanıldığında 21.46 W olarak elde
edilmiştir. Deney sonuçları ölü hacmin azaltılmasının motor performansına olumlu yönde etki yaptığını
göstermiştir. [12].
Şekil 2. de verilen ilk çift yer değiştirme pistonlu V tipi küçük güçlü bir Stirling motorunun imalatı Gazi
üniversitesi’nde doktora tez çalışması kapsamında yapılmıştır. Bu çalışmada 500 W çıkış gücü verebilecek
motor tasarlanmış ancak yapılan deneysel ölçümlerde 594 rpm de 64.9 W motor gücü elde edilmiştir. Yapılan
testlerde motorun teorik verimi % 11 olarak bulunmuştur [13-14].
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Şekil 2. İmalatı yapılan çift yer değiştirme pistonlu Stirling motoru [14].
2001 yılında süpürme hacmi 276 cm3 olan Şekil 3. de verilen gama tipi bir Stirling motorun tasarımı ve
imalatı gerçekleştirilmiştir. Bu motorda içerisi düz ve kanallı olmak üzere iki farklı yer değiştirme silindiri
kullanılmıştır. Elektrikli bir ısıtıcı ile farklı çalışma basınçlarında düz ve kanallı yer değiştirme silindirleri için
iş akışkanı olarak hava ve helyum kullanılarak motorun performans testleri yapılmıştır [15]. Aynı deney
düzeneğinde ısıtıcı sıcaklığı 1000 °C ve 3 bar şarj basıncı şartlarında, farklı yer değiştirme silindirleri
kullanılarak yapılan testlerin sonuçları Tablo 1. de verilmiştir. Maksimum motor gücü iş akışkanı helyum
kullanılarak yapılan testlerde 892 rpm de 128.26 W olarak ölçülmüştür [15-18]. Bu motorun yer değiştirme
pistonları zirkonyum oksit ile kaplanarak 900 °C ısıtıcı sıcaklığı ve 3 bar şarj basıncında iş akışkanı olarak
hava kullanılarak yapılan performans testlerinde 43.8 W maksimum güç elde edilmiştir [19].

Şekil 3. Gamma tipi Stirling motoru [15].
Ülkemizde 2004 yılında tek silindirli Beta tipi bir Stirling motoru imal edilmiştir. Bu motorda yer değiştirme
pistonu üzeri zirkonyum oksit ile kaplanarak elde edilen termal bariyerin performansa etkisi incelenmiştir.
Testlerde farklı ısıtıcı sıcaklıklarında, değişik şarj basınçlarında iş akışkanı olarak hava ve helyum
kullanılmıştır. [20-23]. Stirling çevrimi ile çalışan V-tipi soğutucunun termodinamik analizi, kontrol hacmi
yöntemi kullanılarak doktora tez çalışması kapsamında Gazi Üniversitesi’nde araştırılmıştır. Kontrol hacmi
için oluşturulan korunum denklemlerinin çözümleri Fortran bilgisayar programı ile yapılmıştır. Adyabatik ve
sabit yüzey sıcaklığı sınır şartları elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır [24-25].
Gazi Üniversitesi’nde güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Şekil 4. de verilen beta tipi bir Stirling
motoru geliştirilmiştir. Bu motorla çok sayıda farklı deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İlk önce düşük
ve orta sıcaklıklar için laboratuar şartlarında ısı kaynağı olarak sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yakıtlı bir
ısıtıcı ile deneysel çalışmalar yapılmıştır. Maksimum motor gücü 2.8 bar şarj basıncında, 453 rpm de 51.93 W
olarak ölçülmüştür [26]. Bir sonraki çalışmada güneş enerjisinden 820 W/m2 ışınım sağlanarak 2 bar şarj
basıncında iş akışkanı helyum kullanılarak 344 rpm de 23.59 W motor gücü elde edilmiştir [27]. İmalatı
yapılan bu Stirling motorunda kaplamasız, zirkonyum oksit kaplamalı ve helically knurled with 0.30 mm
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track depth üç farklı yer değiştirme pistonunun imalatı yapılarak, motor performansına etkileri incelenmiştir
[28].

Şekil 4. İmalatı yapılan beta tipi Stirling motoru [29].
Beta tipi Stirling motorunda [26] iş akışkanı helyum kullanılarak 180, 220 ve 260 °C farklı ısıtıcı sıcaklıkları
için motor performans değerleri deneysel olarak incelenmiştir. Yapılan testlerde 4 bar şarj basıncında, ısıtıcı
sıcaklığı 260 °C ve 600 rpm de maksimum güç değeri 183 W olarak ölçülmüştür. Aynı şartlarda maksimum
moment ise 266 rpm de 3.99 Nm olarak elde edilmiştir [29].
Doktora tez çalışmasında beta tipi Stirling motorunda [26] yer değiştirme silindirinin ucuna açılan bir kavitin
içerisine güneş enerjisi direkt olarak odaklandırılmıştır. Bakır, alüminyum ve paslanmaz çelik olmak üzere üç
farklı malzemeden yapılmış kavitilerin motor performansına etkileri Bakır, alüminyum ve paslanmaz çelik
kavitlerinin testlerinden sırasıyla %3.33, %8.67 ve %5.45 termal verim değerleri elde edilmiştir. Çalışmada
düşük performans değerlerinin nedeni olarak odaklayıcı kusurları, kavitideki geri yansıma problemi ve
radyasyon kayıpları belirtilmiştir [30-32]. Bu motorda ısı kaynağı olarak 400 W ve 1000 W güçlerine sahip
iki farklı halojen lamba kullanılarak deneysel çalışmalar yapılmıştır. Her iki lamba ile yapılan deneylerde 1-5
bar şarj basınç değerleri arasında iş akışkanı helyum kullanılmıştır. 400 W gücündeki halojen lamba ile
yapılan testlerde 221 rpm de maksimum güç değeri 37.08 W ve maksimum motor tork 197 rpm de 1.68 Nm
olarak ölçülmüştür. 1000 W gücündeki halojen lamba ile yapılan testlerde 405 rpm de maksimum güç değeri
127.17 W ve maksimum motor torku 192 rpm de 3.4 Nm olarak ölçülmüştür [33].
2012 yılında Gazi üniversitesi’nde yürütülen doktora tez çalışmasında Stirling motorları için borulu tip bir ısı
değiştirici tasarlanarak sayısal analizler yapılmıştır. Temel korunum denklemleri üç boyutlu ve türbülanslı
akış şartlarında çözülmüştür. En uygun ısıtıcı, soğutucu ve rejeneratör tasarımı Ansys Fluent programından
elde edilen verilerle belirlenmiştir. Motor tasarımında 727 °C ısıtıcı ve 27 °C soğutucu sıcaklığında izotermal
analizler yapılarak 1.5 kW güç üretebilecek motor boyutlandırılması gerçekleştirilmiştir. Motorun şarj basıncı
10 bar, rejeneratör gözeneklilik oranı 0.7 olarak alınmıştır. Isıtıcı, soğutucu ve rejeneratör arasında hacim
dağılımı yapılırken ölü hacmin performansa etkisi incelenmiştir. Çalışmada iş akışkanı olarak hava ve helyum
kullanılmıştır [34].
2.2. Yüksek lisans tez çalışmaları
Stirling motorları ile ilgili Türkiye’de ilk yüksek lisans tez çalışması 1994 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmada tarımsal sulama ve elektrik üretiminde güneş enerjisinin kullanılabilmesi için serbest pistonlu bir
Stirling motorunda 500 W enerji üretebilecek bir prototipin boyutlandırması yapılmıştır [35]. İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde 1995 yılında tamamlanan lisansüstü tez kapsamında Stirling motorları ile ilgili faaliyet
gösteren firmalar ve yapılan çalışmalar detaylı bir şekilde incelenmiştir [36]. Gazi üniversitesi’nde yapılan
yüksek lisans tez çalışmasında rejeneratörlü Stirling çevrimi ile çalışan motorların Langrange yöntemi ile
termodinamik analizi gerçekleştirilmiştir. Gaz piston hareketine bağlı olarak çevrimin temel denklemleri
türetilmiştir. Kararlı rejim şartlarında sonlu farklar yöntemi kullanılarak iteratif çözümler yapılmıştır [37].
Stirling motorlarında 1996 yılında gözenekli metal ortamdan oluşan rejeneratörlerin ısıl karakteristikleri
deneysel olarak incelenmiştir. Bu çalışmada teorik yaklaşımlarla uygun deneysel metotlar belirlenmiş ve
testlerden elde edilen verilerden faydalanarak optimum rejeneratör boyutları hesaplanmıştır [38].
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Serbest pistonlu bir Stirling motorunun yer değiştirme yayının tasarım ve mekanik analizi Selçuk
üniversitesi’nde yürütülen yüksek lisans tez çalışması kapsamında gerçekleştirmiştir. İnce ve dairesel bir
tabakadan üç adet spiral şeklinde kesitler çıkarılarak CAD (Computer Aided Design) ortamında model
oluşturulmuştur. Model sonlu elemanlar programına transfer edilip otomatik ağ kaplama uygulanmıştır. Sınır
şartları altında non-Iineer statik ve titreşim analizi gerçekleştirilmiştir. Titreşim analizi sonucunda ilk doğal
titreşim frekansının, çalışma frekansından yaklaşık 3 kat fazla çıktığı bulunmuştur. Bu sonuç parçanın
rezonans bölgesinden uzak bir şekilde güvenle çalışabileceği belirtilmiştir [39].
Stirling çevrimine göre çalışan serbest pistonlu soğutma makinalarında, kinematik Stirling soğutucularından
farklı olarak, hareketli parçalar arasında mekanik bağlantılar bulunmamaktadır. İstanbul Teknik
Üniversitesi’nde özel bir şirket tarafından üretilen iki farklı serbest pistonlu Stirling soğutucusu deneysel
olarak incelenmiştir. Yapılan çalışma dahilinde elde edilen soğutma makinası etkinlik katsayısı değerlerine
göre, serbest piston Stirling soğutma teknolojisinin ev tipi buzdolaplarında kullanılmak için güçlü bir
alternatif olduğu sonucuna varılmıştır [40].
Türkiye güneş enerjisi potansiyeli oldukça yüksek olan bir ülkedir. Stirling motorları güneş enerjisinden
elektrik üretme amacıyla tercih edilmektedir. Bu amaçla 2001 yılında Şekil 5. de verilen süpürme hacmi 231
cm3 olan Alpha tipi V modeli bir Stirling motorunun tasarımı ve imalatı Dumlupınar Üniversitesi’nde
lisansüstü tez çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Performans testleri iş akışkanı hava kullanılarak 600-755
°C sıcaklık aralığında atmosferik basınçta yapılmıştır. Bu deneylerde maksimum motor gücü 730 °C ısıtıcı
sıcaklığında, 212 rpm de 8 W güç elde edilmiştir [41].

Şekil 5. İmalatı yapılan Alpha tipi Stirling motoru [41].

Eskişehir Osmangazi üniversitesi’nde 2001 yılında yapılan lisansüstü tez çalışmasında ergimiş tuz reaktörü
ve Stirling motorunun kapalı bir çevrimle birlikte çalışabileceği enerji üretim sisteminin araştırması
yapılmıştır. Çalışmada iki sistemin birlikte çalışmasını sağlayacak ısı değiştiricileri detaylı olarak
incelenmiştir [42]. İş akışkanının sahip olduğu iç enerjiyi mekanik eneriye dönüştürmek için Stirling
motorları kullanılır. Elde edilen mekanik enerji bir alternatör kullanılarak elektrik enerjisine dönüştürülür.
Türkiye şartlarında kullanılabilecek güneş enerjisi ile çalışan Stirling motorlu bir elektrik enerjisi üretim
sistemi tasarım ve optimizasyonu konusunda 2002 yılında Gazi Üniversitesi’nde teorik bir tez çalışma
yapılmıştır [43]. Rhombic hareket iletim mekanizmalı Stirling motorları diğer mekanizmalı motorlara göre
daha iyi performans sağlamaktadır. Ülkemizde ilk Rhombic hareket iletim mekanizmalı beta tipi Stirling
motoru imalatı çalışması 2002 yılında Gazi Üniversitesi’nde yapılmıştır [44].
Gazi Üniversitesi’nde Stirling çevrimi ile çalışan soğutucuların düğüm yöntemi (nodal metod) ile
termodinamik analizleri tez çalışması kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sıkıştırma ve genişleme hacimleri,
soğutucu, ısıtıcı ve rejeneratörden oluşan soğutucunun çalışma hacmi, 14 kontrol hacmine bölünmüş ve her
kontrol hacmi, bir düğüm olarak incelenmiştir. Birim zamandaki kütle ve enerjinin korunumu denklemleri her
düğüm için yazılmış ve denklemler iteratif olarak çözülmüştür [45].
Ege Üniversitesi’nde 2003 yılında süpürme hacmi 163.81 cm3 olan V tipi bir Stirling motorun tasarımı ve
imalatı lisansüstü tez çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Bu motorda elektrikli bir ısıtıcı ile farklı çalışma
şartlarında iş akışkanı hava kullanılarak performans testleri yapılmıştır. Yapılan Testlerde 0.5 bar şarj
basıncında, ısıtıcı sıcaklığı 1050 °C ve 513 rpm de maksimum güç değeri 21.34 W olarak ölçülmüştür [4647].
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Marmara Üniversitesi’nde 2003 yılında Stirling ısı makinasının sonlu zamanlı termodinamik incelenmesine
aksiyomatik tasarım'ın bağımsızlık aksiyomu yardımıyla güç ve ısıl verimi teorik olarak incelenmiştir [48].
Serbest pistonlu Stirling motoru ve Stirling ısı pompasının birlikte oluşturduğu sistemler duplex Stirling
olarak adlandırılmaktadır. 2003 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde yapılan lisansüstü tez
çalışmasında Stirling makinalarının bir modeli olan duplex Stirling’in termodinamik analizi
gerçekleştirilmiştir. Duplex Stirling'in performans katsayısı ısı makinasının ısıl verimine ve ısı pompasının
etkinlik katsayısına bağlı olduğu bulunmuştur [49]. Stirling soğutucularının buzdolaplarına termosifon ısı
değiştiricileri ile uygulanması konulu tez çalışmasında ısı geçişi düzenekleri olarak “termosifon” ve “fan”
sistemleri kullanılmıştır [50].
Gazi Üniversitesi’nde 2005 yılında yapılan lisansüstü tez çalışması kapsamında Ericsson çevrimi ile çalışan
bir soğutma makinasının tasarımı ve imalatı gerçekleştirilmiştir [51]. Güneş enerjisi ile çalışan bir sıcak hava
motoru tasarım ve prototip imalatı lisansüstü tez olarak Trakya Üniversitesi’nde yapılmıştır. Beta tipi olarak
tasarlanan serbest pistonlu Stirling motorunda termodinamik analizlerle devir, güç gibi motor karakteristikleri
incelenmiştir [52].
Ülkemizde düşük sıcaklık farkıyla çalışan Stirling motorları ile ilgili ilk lisansüstü tez çalışması 2009 yılında
Gazi Üniversitesi’nde yapılmıştır. Bu çalışmada düşük sıcaklıklarda çalışabilen 770 cm3 süpürme hacmine
sahip Şekil 6. da verilen gama tipi bir Stirling motorunun tasarımı ve imalatı yapılmıştır. Motorda bir yer
değiştirme pistonu ve bir güç pistonu konsantrik olarak yerleştirilmiştir. Yer değiştirme ve güç pistonları
arasında 90° lik faz farkı mevcuttur. İş akışkanı olarak hava kullanılmıştır. İmalatı yapılan motorun,
laboratuar şartlarında ısı kaynağı olarak sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yakıtlı bir ısıtıcı ile testleri
yapılmıştır. Alüminyum ve MDF olarak iki farklı yer değiştirme pistonu ile yapılan deneylerde sıcak uç
sıcaklığına bağlı olarak motor performansı incelenmiştir. Alüminyum yer değiştirme pistonu ile yapılan
testlerde maksimum motor gücü 320 °C ısıtıcı sıcaklığında ve 185 rpm motor devrinde, 2.59 W olarak elde
edilmiştir. MDF yer değiştirme pistonu ile yapılan testlerde ise maksimum motor gücü ise, 160 °C sıcak uç
sıcaklığında ve 215 rpm de 3.06 W olarak elde edilmiştir [53-54].

Şekil 6. İmalatı yapılan LTD Stirling motoru [54].

Güneş enerjisinden faydalanmak için kullanılan kolektörün farklı zamanlardaki ortam koşulları gözönüne
alınarak Visual Basic programı ile tasarım parametreleri 2010 yılında yapılan tez çalışmasında belirlenmiştir
[55].
Stirling çevrimi ile çalışan soğutucular küçük boyutlu, hafif, uzun ömürlü ve verimli oldukları için öncelikle
askeri donanımlar olmak üzere çok geniş bir kullanım alanına sahiptirler. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde
yapılan tez çalışmalarında Stirling kriyojenik soğutucusu için performans tahmini ve rejeneratorlerin termal
analizlerini amaçlayan yazılımlar geliştirilmiştir [56-57]. Güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla
çanaklı güneş yansıtıcılar ile çalışan Stirling motorlu güç üretme sisteminin termodinamik analizleri 2011
yılında Süleyman Demirel Üniversitesi’nde araştırılmıştır. Bu çalışmada 2 m çapındaki çanak sistemine gelen
700 W/m2 güneş enerjisinden bir Stirling motoru aracılığıyla güç elde edilmiştir [58]. Türkiye’de güneş
ışınlarından elektrik üretilmesinde kullanılan sistemlerin kayıpları göz önüne alınarak parabolik çanakStirling sisteminin parametrelerinin optimizasyonu araştırmaları yapılmıştır [59].
Güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili olarak Stirling motorları birçok çalışmada kullanılmıştır. Spektral
olarak ayrıştırılan yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemiyle bütünleştirilmiş Stirling motoru ile elektrik
üreten bir sistem 2013 yılında Uşak Üniversitesi’nde imalatı gerçekleştirilmiştir. Performans testlerinde
sistem bileşenlerinin sıcaklıkları, devir sayısı, rüzgar hızı, yatay ve dikey ışınım parametreleri incelenmiştir.

244

Deneyler sonucunda yatay toplam ve direkt normal güneş ışınımı sırası ile 397-906 W/m2 ve 658-948 W/m2
aralıklarında değerler alırken, Stirling motorun enerji ve ekserji verimlerinin sırası ile 0,12-0,23; 0,23-0,55
değerleri arasında değiştiği belirtilmiştir [60]. Stirling motoru tasarlanırken iş akışkanında meydana gelen
sıcaklık, basınç ve hız değişimleri 2014 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde yüksek lisans tez çalışması
olarak incelenmiştir. Ansys Fluent paket programı kullanılarak yapılan analizler sonucunda rejeneratör
bölgelerinde sıcaklık, basınç ve hız değerleri sayısal olarak belirlenmiştir [61].
Savunma sanayi, tıp ve endüstriyel alanlarda termal görüntüleme cihazlarını büyük önem arz etmektedir.
2015 yılında Gazi Üniversitesi’nde soğutmalı dedektörlü termal görüntüleme cihazlarında kullanılan Stirling
tipi rotatif kriyojenik soğutucular için özel amaçlı fırçasız 16 W güçte doğru akım motoru geliştirilmiştir [62].
2015 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde lisansüstü tez çalışması olarak rhombic hareket mekanizmalı
beta tipi bir Stirling motorunun tasarım ve imalatı yapılmıştır. Bu motorun laboratuar şartlarında ısı kaynağı
olarak sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yakıtlı bir ısıtıcı ile farklı çalışma basınçlarında performans testleri
yapılmıştır. Motorun maksimum gücü ısıtıcı sıcaklığı 700 ºC, 3 bar şarj basıncında 466 rpm motor devrinde
244 W ve aynı şartlarda maksimum moment 273 rpm de 5.73 Nm olarak elde edilmiştir [63]. Aynı motorda
modifikasyonlar yapılarak rejeneratör kullanılmıştır. Deneylerde maksimum motor momenti ve gücü
rejeneratör kullanılarak 5 bar şarj basıncında 1099 rpm motor devrinde 2353 W olarak elde edilmiştir.
Rejeneratör kullanımı ile motor gücünde %28,53'lük bir artış elde edildiği belirtilmiştir [79-80].

3. SONUÇ
Türkiye’de 1994 yılında başlayan Stirling motoru çalışmaları değişik üniversitelerde farklı amaçlarla
araştırmacılar tarafından yürütülmüştür. Teorik olarak gerçekleştirilen çalışmalarda boyutlandırma,
termodinamik analizler ve termal verim hesaplanmıştır. Tasarım ve imalatı yapılan motorlarda değişik
şartlarda deneysel çalışmalar yapılmıştır.
Stirling motorları alanında en çok akademik çalışma Gazi üniversitesi’nde yapılmıştır. Ülkemizde geliştirilen
Stirling motorları içerisinde 2016 yılında rhombic hareket iletim mekanizmalı beta tipi Stirling motorunda 2.3
kW maksimum motor gücü elde edilmiştir.
Ülkemizde Alpha, Gamma ve Beta tipi Stirling motorları değişik araştırmalar için geliştirilmiştir. Stirling
motorlarında iş akışkanı olarak Air, Argon, Carbon Dioxide, Helium, Hydrogen ve Nitrogen kullanılmaktadır.
Türkiye’de yapılan çalışmalar incelendiğinde iş akışkanı olarak genellikle Air ve Helium kullanılmıştır.
Stirling motorları ısı değiştiricisi, soğutucu, rejeneratör ve hareket iletim mekanizma yapılarıyla oldukça
karmaşık (compact) sistemlerdir. Hareket iletim mekanizmaları bütün motorlarda olduğu gibi güç iletmek
amacıyla Stirling motorlarında da kullanılmaktadır. Bu motorlardan üretilen güç ve termal verimliliği
artırmak için zaman içerisinde birçok hareket iletim mekanizması geliştirilmiştir. Türkiye’de ilk zamanlarda
krank biyel hareket iletim mekanizmalı, son zamanlarda rhombic hareket iletim mekanizmalı Stirling
motorları geliştirilmiştir.
Stirling motorlarının rejeneratörlü veya rejeneratörsüz olarak imalatı gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de
yapılan araştırmalarda rejeneratörlü motorların termal verimlerinin yüksek olması nedeniyle daha iyi
performans sağladıkları görülmüştür.
Ülkemizde Stirling motorları alanındaki çalışmaların büyük bir bölümünün performans karakteristiklerini
artırmak amacıyla yapıldığı görülmektedir. Ancak Stirling motorları çevre açısından değerlendirildiğinde
hava yakıt karışımının atmosfer şartlarında yakılması nedeni ile içten yanmalı motorlara göre egzoz
emisyonları daha düşüktür. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda yapılacak araştırmalarda artan performasla
birlikte zararlı emisyonların etkisi birlikte incelenmelidir. Günümüzde motor tasarımlarında gürültü
seviyesinin azaltılması insan sağlığı ve çevre açısından önemlidir. Ülkemizde yapılan araştırmalarda Stirling
motorlarının gürültü açısından incelenmemiştir.
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Abstract
Dairy wastewater contains high level of organic and inorganic substances such as fats, proteins and
minerals. There are some challenges to treat dairy wastewater because of these components. Anaerobic
technology is one of the favorable wastewater treatment methods for these types of wastewater that has
high organic content. UASB (up-flow anaerobic sludge bed) reactor is preferred as anaerobic treatment
of dairy wastewater. Anaerobic treatment processes have some advantages to aerobic treatment for
industrial wastewater treatment. One of these advantages is to produce biogas during anaerobic
biodegradation. Biogas is not only a by-product but also is a raw material for energy production. The
main constituents of biogas are methane and carbon dioxide. Energy sources such as solar radiation, the
winds, waves and biogas are generally considered as renewable energy resources for sustainability.
Biogas is a renewable energy source that is generated in the result of anaerobic processes. A
cogeneration system is available in the treatment plant for transforming the biogas to electricity. In this
study, the reuse methods of biogas which is result of anaerobic dairy wastewater treatment of full scale
plant have been investigated. Biogas can be used for illumination by turning it into direct combustion as
electric energy. Plant lighting can be provided by biogas cogeneration. Additionally, biogas can be used
partially to heat up the wastewater for ensuring optimal anaerobic treatment. Biogas can be regarded as
renewable energy for the plant lightening and wastewater heating in a dairy wastewater treatment plant.
Keywords: Anaerobic treatment, biogas, dairy, renewable energy, wastewater.

1. INTRODUCTION
The dairy industry, like most other agro-industries, produces strong wastewaters characterized by high
biological oxygen demand (BOD) and chemical oxygen demand (COD) concentrations representing their
high organic content [1]. In addition, the dairy industry is one of the largest sources of industrial effluents in
Turkey. Dairy wastewater effluents are concentrated in nature, and the major components of high organic
loading to these effluents are carbohydrates, proteins and fats that are originated from the milk [2-3]. Dairy
wastewaters are treated by using physicochemical and biological treatment methods in general [4]. Biological
treatment methods are commonly preferred for dairy wastewater treatment because of high COD removing
efficiency. Among them, aerobic ponds, activated sludge systems and anaerobic processes are commonly
implemented for dairy wastewater treatment [4]. Anaerobic treatment can be implanted for wastewater that
has COD concentration higher than 5000 mg/L [5]. Typical dairy wastewater COD content is higher than
5000 mg/L. In this context, anaerobic treatment is the best available technique for dairy wastewater treatment.
Conventional anaerobic treatment processes are often used for treating dairy wastewaters. Anaerobic filters
and UASB (up flow anaerobic sludge bed) reactors are the most common reactor configurations implemented
[5]. UASB reactor technology is very available for treating dairy industry wastewaters, because UASB
reactors can treat large volumes of wastewaters in a relatively short period of hydraulic retention time.
*
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Anaerobic treatment processes are favorable methods for treating dairy waste effluents, in comparison to
aerobic processes, due to their well-known benefits for treating industrial wastewaters, particularly from
agricultural industries with a high organic content [6-7]. Anaerobic treatment has many advantages if
compared with other biological treatment methods. It is suitable for wastewater that has high organic content.
No requirement for aeration, low amount of excess sludge generation, low area demand and energy providing
are the main advantages of anaerobic treatment [5]. In the result of anaerobic digestion, biogas energy is
produced. Biogas contains carbon dioxide (CO 2 ) and methane (CH 4 ), and it is regarded as the most useful
advantage of anaerobic digestion. Biogas, which is generally referring to gas from anaerobic digestion units,
is a promising means of addressing global energy needs and providing multiple environmental benefits [8].
Biogas energy is one of the renewable energy sources in the world.
Renewable and clean energy is the alternative energy type to non-renewable energy sources such as fossil
fuels (coals, petroleum, natural gas etc.) and radioactive elements (uranium etc.). Because of environmental
challenges of fossil fuel usage, renewable energy sources have been gained significant importance all over the
world. The consumption of renewable energy is dramatically increasing, along with energy security concerns,
efforts to mitigate the environmental impact of conventional fuels, and improvements in living standards and
renewable technologies [8]. Biogas is regarded as a renewable energy source that can be utilized for the plant
lightening and wastewater heating in an anaerobic wastewater treatment plant.
Since the anaerobic digestion process is an imperative tool for the production of clean energy sources, such as
hydrogen and methane, biogas production from high-strength dairy industry wastewater is of paramount
importance, as a valuable renewable energy source in recent years. Biogas is not only an end-product but also
is a raw material for energy production such as electricity and heat generation.
The aim of the study is to show that biogas can be recovered in an anaerobic wastewater treatment plant. The
main goal is to indicate that biogas is a renewable energy source in the dairy plant.
1.1. Renewable Energy Sources of Industrial Wastewater Treatment Plants
Worldwide, wastewater treatment systems are increasingly engaged into providing improved environmental
remediation and simultaneously into increasing energy production [9]. Waste sludge and effluent water are
mainly generated in an industrial wastewater treatment plant. The products of wastewater treatment vary
according to implemented treatment processes. If anaerobic treatment is implemented in a facility, biogas is
ensured. Electricity and heat production can be provided in the result of biogas cogeneration. So, biogas is the
renewable energy source in an industrial wastewater treatment plant. The energy and nutrient content of waste
sludge has indicated that sludge can be used as energy source instead of waste. The use of waste sludge as a
renewable resource for energy recovery is one of the solutions that will enable efficient management of
increased waste sludge generation. Waste sludge is a type of biomass energy source in the wastewater
treatment plants, and can be used as additional fuel. If the treatment plant is located in a sunny area, solar
panels can also be installed for solar energy providing.

1.2. Biogas as a Renewable Energy Source
Biomass, wind, solar, and hydropower are renewable energy sources, which ensure the continuity of energy
supply and more economical, more secure and cleaner energy usage. Therefore, these energy sources have an
important role in energy policies of countries [10]. Biogas is produced from anaerobic biodegradation of
biomass, in the lack of oxygen and anaerobic microorganisms are present in the process.
With increasing demand of renewable energy and environmental protection, anaerobic digestion to generate
biogas has attracted more attention. The main aim of the new generation anaerobic digestion is to enhance the
methane production [11]. It has been reported that the rate of biogas production can increase 41-144% by
thermophilic fermentation, but there is a high demand of reaction heat accounting for 70-80% of the total
energy utilization [12]. Anaerobic digestion is a consequence of a series of metabolic interactions among
several groups of microorganisms [13]. Anaerobic treatment mechanism is given in Figure 1 [14].
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Fig. 1. Anaerobic treatment mechanism [14]

Biogas is mainly composed of 40–75% methane (CH 4 ), 25–60% carbon dioxide and traces of hydrogen
sulfide, nitrogen, hydrogen, carbon monoxide and oxygen [15-16]. Methane′s calorific value is 8,500
Kcal/m3, therefore the concentration of methane in biogas is directly related to calorific value and biogas
density. Energy potential in fuels is determined by the inferior calorific value. Highly purified biogas can
achieve up to 12,000 Kcal/m3 [17]. Typical biogas properties are given in Table I [18].
Table I. Typical biogas properties [18].

Parameter

Value

Energy content

6.0–6.5 kW/m3

Fuel equivalent

0.6–0.65 L oil/m3 biogas

Critical pressure

75–89 bar

Critical temperature

-82.5 °C

Ignition temperature

650-750 ° C

Normal density

1.2 kg/m3

Explosion limits

6–12% biogas in air

Biogas recovery is a kind of green energy production such as electricity, heat and vehicle fuel. In a treatment
plant, biogas can be transformed to electricity and heat energy via cogeneration and can be utilized as
renewable energy source.

2. MATERIALS AND METHODS
2.1. Description of the Dairy Industry
Dairy factory is a food production industry that contains multi-products (milk, fruit juice, cheese, yogurt,
ayran, butter, sundae, mayonnaise etc.) in Turkey. For this reason, the wastewater from dairy industries
contains organic materials such as proteins, fats and carbohydrates. Dairy wastewater has high organic value.
Dairy wastewater includes cooling water, sanitary wastewater and process wastewater. In this study, an
anaerobic wastewater treatment plant related to dairy plant in Turkey is elected as the reference plant which
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has 459 tons/day raw milk processing capacity. It has a covered area of 42,302 m2. Wastewater treatment
plant flow scheme is given in Figure 2. Wastewater treatment plant properties are given in Table II.

Fig. 2. Anaerobic treatment plant flow scheme

DAF unit is to implement for removal oil and grease form wastewater. Anaerobic treatment is fulfilled as
biological treatment. UASB reactor is used as anaerobic treatment unit. Effluent from UASB reactor cannot
be discharged before aeration. Due to this reason, oxygen booster tank is used for this aim for 30 minutes.
Table II. Wastewater Treatment Plant Properties

Parameter

Value
Influent

Effluent
(UASB)

Flowrate

2100 m3/day

COD

12000 mg/L

2900 mg/L

TSS ( Total Suspended Solids)

3000 mg/L

170 mg/L

Oil and Grease

350 mg/L

< 10 mg/L

pH

6

7,5

Waste sludge (DAF sludge)

30 tons/day

Average biogas amount

2300 m3/day

2.2. Description of the case study
Biogas cogeneration is implemented in the dairy plant to utilize this renewable energy source. In the
anaerobic wastewater treatment plant, there is a cogeneration unit for biogas recovery to produce electricity
and heat energy. The schematic diagram of biogas recovery system in wastewater treatment plant is given in
Figure 3.
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Fig. 3. The schematic diagram of biogas treatment unit
UASB reactor is used as anaerobic process in the wastewater treatment plant. UASB reactor capacity is 400
m3 and hydraulic retention time is 4.5 hours. UASB reactor is in cylindrical form and it has 4 m diameter and
8 m height. The wastewater COD value is 4800 mg/L in the entire of the anaerobic reactor. Volatile Fatty
Acids (VFA) concentration is an important parameter to predict the biogas quality. During anaerobic
degradation, volatile fatty acids such as acetic acide, butrate etc. are transformed to biogas (carbon dioxide
and methane gases mixture) by methanogenesis. Biogas composition is the indicator parameter to predict
anaerobic biodegradation of organic matter. VFA analysis is implanted in the plant daily [19]. Alkalinity is
the buffer parameter the acidity. Due to this concept, alkalinity is measured in the plant daily according to
Standard Methods [19]. CO 2 and CH 4 percentages of biogas are analyzed every day. CH 4 ratio in biogas
should be 75-90 % for effective treatment and good biogas quality [5]. The schematic diagram of UASB
reactor is given in Figure 4 [20].

Fig. 4. UASB reactor [20].

In fact the UASB reactor are suitable for treating food industry wastewaters, since they can treat large
volume of wastewaters in a relatively short period of time [21] Biogas from anaerobic reactor is transferred
into biogas storage tank. Then it is pumped into desulphurization unit for eliminating H 2 S gas to increase
biogas quality. Biogas is sent to cogeneration unit to supply heat and energy. Excess biogas is transferred in
to flare system to get burned. Heat is used in the plant for heating the anaerobic reactor. Electricity is used for
plant lightening and equipment energy requirement in the wastewater treatment plant. Cogeneration is the
combined production of two forms of energy – electric or mechanical power plus useful thermal energy – in
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one technological process. A cogenerator could ensure enough thermal energy to meet many types of
industrial process requirements, or to supply space heating and cooling and water heating for a variety of
different commercial implementation, while supplying significant amounts of electricity to the utility grid.
Because cogenerators generate two forms of energy in one process, they will ensure substantial energy
savings relative to conventional separate electric and thermal energy technologies [22].

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Biogas Production in the Plant
Table III shows the results of the biogas production for 7 days in the anaerobic treatment of wastewater.
Change trend of biogas production for a week is given in Figure 6. In addition, CH 4 and CO 2 percentages of
biogas is given also in Table III.
Table III. Biogas analysis results
Day

Biogas Flow (m3/day) CH 4 (%)

CO 2 (%)

1

2305

88,7

8,2

2

2226

85,6

11,3

3

2301

82,8

14,2

4

2307

89,3

7,6

5

2260

80

16,9

6

2399

84,2

12,8

7

2308

79,1

27,1

Fig. 6. Biogas Analysis Results

3.2. Electricity and Heat Energy Production
Heat and electricity generation amounts and comparison are given in Table IV. 4700-5700 Kcal/m3 heat
amount and 4,70 kWh electricity energy are supplied from 1 m3 biogas [23]. In this plant, 1 m3 biogas is
corresponded to 4900 Kcal heat energy and 4,70 kWh electricity generation. Energy production is an
advantage with effluent quality for anaerobic industrial wastewater treatment [24].
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Table IV. Energy production
Day

Biogas Amount

Electricity

(m3)

(kWh)

Heat
Energy(Kcal)

1
2305

10833,5

11.294.500

2226

10462,2

10.907.400

2301

10814,7

11.274.900

2307

10842,9

11.304.300

2260

10622

11.074.000

2399

11275,3

11.755.100

2308

10847,6

11.309.200

2
3
4
5
6
7

4. CONCLUSIONS
Biogas is a renewable energy source in the anaerobic wastewater treatment plants. Electricity and heat energy
can be produced in the biogas cogeneration unit in the dairy plant. Plant lighting can be provided by biogas
cogeneration. Also, plant electricity requirement can be met partially with this energy.
Biogas can be used partially to heat up the wastewater for ensuring optimal anaerobic treatment in
mesophilic conditions. In addition, heat energy can be also utilized for sterilization process and sludge drying
purposes.
The highest value of biogas flow is 2399 m3 and maximum CH 4 content of biogas is 89,3 %. In the plant,
11275,3 kWh electricity is produced with maximum value. Heat energy is 11.755.100 kcal as the highest
value.
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Abstract
Sludge is a semi-solid end-product of wastewater treatment plants. Sewage sludge is generated in various
wastewater treatment processes such as primary settling, biological settling, tertiary treatment and
chemical settling. Environmental engineers and scientists have turned to renewable energy sources for
reasons such as rising energy demands, concerns about climate change, increases in fuel prices and the
decrease in fossil fuel reserves. The energy and nutrient content of sewage sludge has indicated that
sludge can be used as energy source instead of waste. Despite its detrimental and pathogenic content,
the chemical composition of the sludge shows that it can be regarded as a potentially valuable and
nutrient-rich renewable resource, not a hazardous waste product. The use of waste sludge as a renewable
resource for energy recovery is one of the solutions that will enable efficient management of increased
waste sludge generation. Sewage sludge can be used as additional fuel with its calorific value. The
utilization of sludge as an energy source will reduce dependence on non-renewable resources, thus
making an important step towards the protection of natural resources, the removal of human health risks,
the reduction of environmental pollution and the provision of sustainable energy from waste sludge. In
this study, the types of resources that can be recovered from the waste sludge and the classical and new
methods that are implemented to convert the sludge into valuable resources have been investigated. The
surveys demonstrate that sewage sludge can be used as renewable energy source.
Keywords: Energy recovery, sewage sludge, sustainability, renewable energy.

1. INTRODUCTION
Sewage sludge has occurred as a by-product of wastewater treatment processes. Sludge management has a
critical importance in the operation of wastewater treatment plants from both an economic and an
environmental point of view. Sludge composition changes according to implemented treatment method.
Sewage sludge resulting from wastewater treatment processes may include pathogen organisms (E. coli etc.),
heavy metals (lead, cadmium etc.), trace elements (iron, zinc etc.) and recalcitrant organic pollutants (PCB
etc.) [1]. However, stabilized sludge can be used as fertilizer because of its nutrient content. Besides, sludge
can be used as additional fuel if its calorific value is available. So sludge is also regarded as renewable energy
and a raw material source [4].

The rapid growing of population and the fast rate of urbanization create serious challenges to the sustainable
life in the earth. On the other hand, the increasing depletion of energy sources and its related issues have
driven the requirements for fuel and energy diversification and clean and renewable technology
implementation [2]. Fossil fuels utilization causes various environmental challenges such as air pollution,
global warming and climate change. In this context, the trend for renewable energy sources has been
increasing in recent years. The increasing concentration of carbon dioxide (CO 2 ) in the atmosphere and the
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greenhouse gases (GHG) reduction aims, require the development of searching the applicable renewable
energy sources for the waste and wastewater sector [3]. Biomass, wind, solar, and hydropower are renewable
energy sources that are commonly preferred in last decays. It is easier to utilize energy that is generated inside
plant. So, biomass energy can be utilized in the wastewater treatment plant. For these reasons, there is a
tendency to use sludge produced in wastewater treatment plants all over the world as a renewable energy
source.
Also, sewage sludge management has some challenges such as economic costs of disposal, large area
requirement, huge amounts and volumes in the wastewater treatment plants. Sludge minimization has
significant importance for decreasing operation costs of wastewater treatment plants. If sewage sludge has
been recovered, sludge minimization and energy providing will have obtained. There are several options
available for energy recovery from waste sludge all over the world. The main methods are anaerobic
digestion of sludge with biogas recovery, co-digestion, incineration and co-incineration with energy recovery,
pyrolysis, gasification, supercritical (wet) oxidation, bio-fuels generation (hydrogen, syngas, and bio-oil),
electricity generation by using specific cells [4].
The main aim of study is to investigate the potential of the sewage sludge as a renewable energy source. The
main energy recovery methods from sludge have been reviewed in this study. Among these methods, related
to energy recovery: biogas recovery with anaerobic digestion, biofuel production and electricity generation
has been investigated in this review study.

1.1. Sewage Sludge
A wastewater treatment plant (WWTP) is a facility where a combination of various processes (physical,
chemical, biological, and biochemical) is implemented to purify industrial and domestic wastewater and to
remove pollutants from them [5]. Sewage sludge is a by-product related to wastewater treatment plant in the
result of the treatment processes. Sludge is generated from either industrial or domestic wastewater treatment
plants during the process of wastewater treatment and is the solid residue that remains following the
wastewater treatment [6]. Sludge is consisted of mainly water, dissolved solids, settled and suspended solids,
nutrients (potassium, phosphorus, and nitrogen), metals, bacteria and other microorganisms and energy.
Because of energy content, sewage sludge is a renewable energy source [4].
The fundamental sludge treatment methodologies are dewatering, thickening, conditioning and stabilization
[1]. Among the processes, thickening, conditioning, dewatering and drying are the primary methods utilized
to separate water from sludge. Digestion, composting, and incineration are the methods implemented for
stabilization for reduction of the organic matters and pathogenic microorganisms in sewage sludge [7]. Major
final sludge disposal methods are landfilling, use in agriculture, composting and incineration [8].
Major sludge processing, disposal and treatment methods intent generally weight, mass and volume reduction
and stabilization [9]. Anaerobic digestion is the most well–known and common process for stabilization of
sewage sludge. Anaerobic digestion is a slow process, which results in a long retention time and the need of a
large tank volume [10]. Also, anaerobic digestion is a method of energy recovery from sludge. In the result of
anaerobic sludge digestion, biogas is occurred and with biogas co-generation, heat and electricity are obtained
[3].
For a typical biological system, sludge treatment flow diagram is shown in Figure 1 [11]. At wastewater
treatment plants, main types of sludge according to implemented processes can be defined as:
-Primary sludge: generated by precipitated solids removed from raw wastewater in primary settling. This
sludge has high dewaterability when compared with biological sludge. Dried solids (DS) content in primary
sludge varies between 2 % and 7 % ,
-Secondary sludge (or biological sludge): produced by biological processes such as activated sludge
consisting of microorganisms, biodegradable matter (either soluble or particulate), endogenous residue, and
inert solids. DS content in secondary sludge changes between 0.5% and 1.5%,
- Chemical sludge: generated by precipitation of specific matters or suspended solids by adding to wastewater
some chemical substances as ferric salts or alum (i.e. phosphorus) [12].
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Fig. 1. Sewage sludge treatment of a municipal biological plant [11].

1.2. Why Sewage Sludge Should Be Recovered?
Non-renewable energy sources such as petroleum, fossil fuels have been depleted day by day and they have
significant negative impacts on environment and natural life. In this context, renewable energy sources have
gained importance nowadays. One of them is sludge generated in the wastewater treatment plants. Sewage
sludge has energy content so it could be recovered to supply energy. In addition, sludge management has a
critical and economic significance for wastewater treatment plants. Sludge amounts and volumes are
challenge in the plants. Sludge disposal cost and energy requirement are in the top of the budget for
wastewater treatment plants. So it should be recovered for energy demand and minimization of economic
costs[4].

2. RENEWABLE ENERGY SOURCES OF WASTEWATER TREATMENT PLANTS
Wastewater treatment plants are increasingly engaged into obtaining developed environmental remediation
and simultaneously into increasing energy generation in recent years [13]. The main purpose of wastewater
treatment plants concerns water pollution prevention and control. However, recent research has shown that
wastewater treatment plants also seem to be interesting from an energetic point of view, as they have high
potentials for heat generation beyond common digester gas combustion [14]. Sewage sludge and effluent
water occur in wastewater treatment plants. The aims of treatment are to remove dissolved and undissolved
organic and inorganic pollutants from wastewater. The expected result is to provide effluent water quality.
Sludge is by-product that occurs in the result of implemented treatment processes. If anaerobic treatment is
applied in a plant, biogas is ensured. Biogas is a renewable energy source regarded as bioenergy. Electricity
and heat generation could be ensured in the result of biogas co-generation. So biogas is the renewable energy
source in a wastewater treatment plant. The energy and nutrient content of sewage sludge has indicated that
sludge can be used as energy source instead of waste. The use of waste sludge as a renewable resource for
energy recovery is one of the solutions that will enable efficient management of increased excess waste
sludge production. Sewage sludge can be used additional fuel in the treatment plant. Sewage sludge is a type
of biomass energy in the plants. If the treatment plant is in a sunny location, solar panels could be installed
for solar energy providing [11].

2.1. Biomass Energy
The renewable energy sources are solar, wind, hydroelectric, biomass and geothermal. Biomass energy is one
of the earliest sources of energy. Biomass energy is implemented to meet a variety of energy requirements
that contains generating electricity, heating, fueling vehicles and providing process heat for industrial
facilities [15]. Biomass is the term for definition of all biologically generated substances. Biomass is a type of
bioenergy. Biomass energy has been preferred because of cheapness and recognition in the world. The
biomass resources are oilseed plants (canola, sunflower, soya etc.), sugar and starchy plants (potato, wheat,
corn, sugar beet etc.), fiber plants (flax, kenaf, hemp, sorghum, muskantus, etc.), protein plants (peas, beans
etc.) vegetable and agricultural residues (branch, stem, straw, root, crust, etc.), wood and forest wastes
(energy forests and energy plants, various trees), slaughter of animals such as cattle, horses, sheep, poultry,
slaughterhouses and wastes arising from the processing of animal products, organic wastes, urban and
industrial wastes, sewage sludge, sediment mud, paper, industrial and food industry wastes, industrial and
domestic wastewater, municipal and industrial wastes. It is estimated that the biomass waste potential of
Turkey is about 8.6 million tons equivalent petroleum (MTEP), and the amount of biogas that can be
produced is 1.5-2 MTEP [16].
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2.2. Sewage Sludge as a Biomass Energy Source
Biomass is the general name of all unfossilized biological material obtained from living or living creatures.
Biomass is an energy source and industrial biomass is concerned with the use of biomass for fuel or for other
industrial purposes [16]. Sludge composition is characterized by six groups of components: (1) nontoxic
organic carbon compounds (approximately 60% on a dry basis), for a large part from biological supply, (2)
nitrogen and phosphorous containing components, (3) toxic inorganic and organic pollutants, i.e., (a) heavy
metals, such as Zn, Pb, Cu, Cr, Ni, Cd, Hg, and As (concentrations vary from more than 1000 ppm to less
than 1 ppm) and (b) polychlorinated biphenyls (PCBs), polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), dioxins,
pesticides, linear-alkyl-sulfonates, nonyl-phenols, poly-brominated fire retardants, etc., (4) pathogens and
other microbiological pollutants, (5) inorganic compounds, such as silicates, aluminates, and calcium- and
magnesium containing compounds, and (6) water, varying from a few percentages to more than 95% [17].
By means of microbial and biological content, sewage sludge is regarded as a biomass source. In this context,
sewage sludge can be defined as biomass energy so it is one of the renewable energy sources.

3. ENERGY RECOVERY FROM SEWAGE SLUDGE
Treatment of municipal wastewater results worldwide in the generation of large amounts of sewage sludge.
The major part of the dry matter content of this sludge consists of nontoxic organic compounds, in general a
combination of primary sludge and secondary (microbiological) sludge. There are several sludge management
alternatives in which production of energy (heat, electricity or biofuel) is one of the key treatment stages. The
most important options are anaerobic digestion, co-digestion, incineration in combination with energy
recovery, co-incineration in coal-fired power plants, co-incineration in combination with organic waste
focused on energy recovery, use as an energy source in the production of cement or building materials,
pyrolysis, gasification, supercritical (wet) oxidation, hydrolysis at high temperature, production of hydrogen,
acetone, butanol, or ethanol, and direct generation of electrical energy by means of specific micro-organisms
that is named as microbial fuel cells [17]. To evaluate the options for energy recovery from sewage sludge, it
is necessary to know the composition of the sludge. The potential for energy recovery from sludge is a
function of their composition, which is a mixture of organic (volatile) matter, inorganic matter (inert material)
and associated water [4]. The energy content of sludge is laid in the volatile solids, which is subdivided into
two components: readily degradable (50% in primary sludge and 25% in WAS) and not readily degradable
(30% in primary sludge and 55 % in WAS) [18].There are many energy recovery technologies and methods
from sludge available today. It is described in the following chapter.

3.1. Energy Recovery Methods from Sludge
There are innovative and classical sludge recovery methods in the world today. These methods are
categorized as biochemical, thermo-chemical and mechanical- chemical. Fig. 2. shows the recovery methods
of sewage sludge [4].

Fig. 1. Sludge recovery strategies [4].
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3.2. Biogas Recovery
McCarty and Smith described anaerobic treatment as that anaerobic treatment processes require the presence
of a diverse and closely dependent group of bacteria to bring about the complete conversion of complex
mixtures of substrates to biogas [19]. The anaerobic digestion process consists of three stages. The first step is
hydrolysis in which organic compounds, such as polysaccharides, proteins, and fat, are hydrolyzed by
extracellular enzymes, the second phase is acidification stage in which the products of the hydrolysis are
converted into hydrogen, and volatile fatty acids by acidogenesis and acetogenesis, and the third phase is
methanation phase in which biogas, a mixture of methane and carbon dioxide, is produced from hydrogen,
formate, and acetate by methanogenesis [20]. Anaerobic digestion is the most well –known process for sludge
stabilization. If we implement anaerobic digestion for sludge stabilization, also biogas is ensured as a
bioenergy source with this treatment process. Anaerobic digestion is utilized to stabilize the sewage sludge
and convert part of the volatile compounds into biogas [17]. The biogas can be used as an energy resource
either at the wastewater treatment plant itself or elsewhere. Biogas is mainly composed of 40–75% methane
(CH4), 25–60% carbon dioxide and traces of hydrogen sulfide, nitrogen, hydrogen, carbon monoxide and
oxygen [21-22]. Methane gas is generated by anaerobic digesters is the main source of energy at a wastewater
treatment plant [4]. Biogas can be converted to electricity and heat energy with cogeneration and can be
utilized as renewable energy source [23]. Biogas can be used as fuel to generate electrical power using engine
generators, turbines and as fuel in gas vehicles [4-24]. An analysis accomplished by the combined heat and
power (CHP) partnership observed that if CHP were installed at all 544 wastewater treatment plants in the
U.S. (influent flow rates > 45 million gallon/ day and that operate anaerobic digesters), then approximately
340 MW (340,000kWh) of electricity could be generated, which is enough top over 261,000 homes in the
country [4-18].
There are several well established energy recovery technologies associated with sewage sludge treatment in
the U.S [28] These have been documented in details by Monteith et al. (2006) [29]. Technologies include
electricity and mechanical energy production, and heat recovery through methane generated from anaerobic
digestion [30-31-32]. The use of methane as source of hydrogen to produce energy with molten carbonate
fuel has been demonstrated at King County, Washington’s South Treatment Plant [33].

3.3. Biofuel (Bio-renewable fuel) Generation
Biofuels are the solid, liquid or gaseous fuels, which are mainly generated from biomass. Biofuels have
gained a worldwide attention because they have the potential to replace the non-renewable petroleum and
fossil fuels in the next future. Main biofuels are bioethanol, biodiesel, syngas and bio-hydrogen and bio-oil
[4-25]. Several researchers have investigated the economic and environmental impacts of the biofuels,
especially bioethanol, biodiesel, biogas and bio-hydrogen recently [25-26–27]. Among biofuels, biogas,
syngas, bio-oil and liquid fuels are the main biofuels that are generated from sewage sludge. Input and output
energy recovery amounts from sludge for biofuel generation are shown in Table I [28].
Table I. Biofuel generation from sewage sludge [28].

Process Category

Technology

Sludge dry solid content Total İnput Energy

Type

(%)

(kwH /dry matter)

Total Output Energy
(kwH /dry matter)

Sludge to Biogas
Anaerobic digestion

Bioterminator

0.5-5

-

-

Thermal hydrolysis

Cambi®

16

0.3

5.972

5-10.0

502

1358

Cell destruction

MicroSludgeTM

Cell destruction

Ultrasonic

10.0

141

-

Cell destruction

Ozonation

36.60

1923

1736

Table I.. Biofuel generation from sewage sludge [28] (continued).
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Process Category

Technology Type

Sludge dry solid

Total İnput Energy

Total Output Energy

content (%)

(kwH /dry matter)

(kwH /dry matter)

Sludge to Syngas
Gasification

Kopf

32

100

1400

Incineration

Thermylis®HTFB

15-35

-

-

Pyrolysis

EnerSludgeTM

25

120

1966

Pyrolysis

SlurryCarbTM

10-31.0

712

758

STORS

20

1394-1410

1480-1898

Aqua Reci®

3

738

3167

Athos®

-

900-1200

1680

Sludge to Oil (Bio-oil)

Hydrothermal
Sludge to Liquid
Super Critical Wet
Oxidation (SCWO)
SCWO

One of the biofuel is biodiesel that can be generated from sewage sludge by means of lipid content. Municipal
sewage sludge is gaining traction in the worldwide as a lipid feed stock for biodiesel production [4]. Two
major technologies are nowadays used for biodiesel production from wastewater sludge: lipid
transesterification and pyrolysis. Many technological processes have been studied and implemented for
biodiesel production from sludge and other feedstocks [34]. Menendez et al. (2002) identified a new method
for pyrolyzing sewage sludge using a microwave furnace [34-35]. A similar process was developed by Xie et
al. (2014), using silica compounds as microwave absorbers [34-36]. Capodaglio et al. (2016) studied
microwave pyrolysis for biodiesel from sludge [34].
Hydrogen has been widely recognized as a zero-emission fuel [37]. Biologically, hydrogen can be generated
by photosynthetic and fermentative methods that are more environmental friendly and less energy
requirement than chemical processes [4]. Activated sludge is digested to produce hydrogen and bio-methane
but the hydrogen amount is less as ignorable, so Massanet-Nicolau et al. conducted a study about
fermentation of primary sludge with commercial enzyme to improve hydrogen generation [38]. MassanetNicolau et al. reported the hydrogen production of 27 LH 2 /kg VS from primary sewage biosolids (pretreated
at 70 °C for 1 hour and with enzymatic addition i.e. 5% by volume [38]. Guo et al. investigated hydrogen
production during anaerobic digestion (inoculated a new strain of Pseudomonas sp. GZ1:EF551040) of
microwave pretreated waste activated sludge (560W,2min) [39].

3.4. Electricity Generation by Microbial Fuel Cells
Microbial fuel cells can be utilized to produce directly electricity energy from a wastewater stream, such as
municipal wastewater containing biodegradable organic compounds [17]. Mainly, a microbial fuel cell
consists of an anode chamber and a cathode chamber separated from each other by a cation exchange
membrane [17-40]. In the anode chamber, organic com pounds, such as carbohydrates, present in the
wastewater are oxidized by specific microorganisms and the electrons generated in this oxidation process are
transferred to the anode than transported by means of an electrical wire to a cathode in the cathode chamber.
In the cathode chamber, oxygen is reduced [17]. Microbial fuel cell (MFC) technology is an excellent
alternative for the generation of renewable and sustainable energy and has the potential to help alleviate the
current global energy crisis [41]. The possibility for the implementation of a microbial fuel cell on sewage
sludge has been investigated by Dentel et al. [42]. In their study, they used a single-chamber reactor with a
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volume of a few liters filled with sewage sludge. It was observed that an electrical current of about 60 μA
maximum could be obtained and a potential of several hundreds of millivolts [42]. Sludge includes a lot of
colloidal particles and polymer substances that tend to adsorb to all types of surfaces and can plug the internal
structure of the microbial fuel cell [17].

4. CONCLUSIONS
Sludge is a renewable energy source by means of its content. It is possible to generate electricity and heat
energy and to produce bio-fuels instead of fossil fuels from sludge. Among bio-renewable fuels, biogas,
syngas, bio-oil, biodiesel and hydrogen are the major biofuels that could be generated from sewage sludge.
Sewage sludge is a type of biomass energy. Biomass energy is one of the common renewable energy sources
due to its cheapness and recognition.
Sludge management has a critical and economic attendance for wastewater treatment plants. Sludge amounts
and volumes are serious problems in these facilities. Sludge disposal is upper than 50% of wastewater
treatment operation costs. So it should be recovered for energy requirement and decreasing of operating costs.
Anaerobic digestion, incineration, pyrolysis, gasification, cell destruction, super critical wet oxidation and
hydrothermal treatment are the main methods for utilizing worldwide to treat the waste sludge for energy
recovery. Among them, biogas recovery with anaerobic digestion is the most popular and well-known.
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Abstract
Coming developments in microelectronics and thin film devices are in need of the progress of novel
materials and new deposition processes. In particular, the continuing drive to some devices such as
silicon devices will soon require SiO 2 gate and oxide layers with a thickness on the order of a few
nanometers. In the present study, Al 2 O 3 thin films were growth by atomic layer deposition (ALD)
technique on silicon substrates at 200 ºC. Deposition conditions were optimized in order to achieve high
film quality and efficient production of set up. Spectroscopic Ellipsometry (SE) measurements and X-ray
diffraction (XRD) analysis were performed to determine of thicknesses and crystal structures of the films.
Also, electrical properties of the films were characterized. Morphological, structural and electrical
properties of ALD growth structures were evaluated in terms of application potential.
Key words: Al 2 O 3 , Atomic Layer Deposition (ALD), X-ray diffraction (XRD), Spectroscopic
Ellipsometry (SE).

1. INTRODUCTION
Recent developments of microelectronics, thin film devices and materials for new technological process have
gathered improvement in the past decades. Thin film technology has still found itself in wide range of
application area such as microelectronics, optoelectronics, micro/nano structure layers [1–3], diffusion
barriers [4-5], catalysts [6], electroluminescence [7], surface modification and functionalization layers [8–9]
as well as different areas of nanotechnology. Usually, thin films are physically or chemically deposited using
some techniques for instance sputtering [10–11], molecular beam epitaxy [12], physical evaporation (thermal
or electron-beam)[13-15], chemical vapor deposition [16-17], thermal or plasma atomic layer deposition
(ALD) etc. [18-21]. In these techniques, ALD is very suitable for the applications where high qualities with
dense films grown conformally with uniform thickness down to the nanometer range are required [22]. ALD
is based on sequential, self-limiting surface reactions and can deposit thin films at low temperature with
atomic level control of thickness [23]. In general perspective, ALD is an evolution of traditional chemical
vapor deposition (CVD) technique: it includes in a number of self-terminating gas–surface reactions
controlled by a separate pulsing of precursors [24]. Using appropriate precursors, it is possible to control the
growth of thin and conformal inorganic films onto many substrates like silicon, glass, metals or etc. [25-27].
Al 2 O 3 growth by ALD is also one of the most thoroughly studied and well-established ALD processes. In
spite of the lots of applications of ALD Al 2 O 3 on various substrates, process parameters and film excellence
is not well understood [28]. Lately, production of Al 2 O 3 by ALD has a growing application area from
*
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electronics to biomaterials as transistors, gas diffusion barriers, organic solar cells, food packaging etc. [2940].
In the present study, ALD Al 2 O 3 thin films were growth on silicon substrates at 200 ºC in order to determine
of morphological, structural and electrical properties of films for optoelectronic applications. Deposition
conditions were optimized that the produce higher film quality and efficient production of set up.
Spectroscopic Ellipsometry (SE) measurements and X-ray diffraction (XRD) analysis were performed to
determine of thicknesses and crystal structures of the films. Electrical properties of the films were
characterized by I-V set up.

2. MATERIALS AND METHOD
Al 2 O 3 thin films were deposited in an Okyay Tech ALD reactor. The deposition was done on p-type Si (100)
wafer. Trimethylaluminum (TMA) was chosen as precursor material and water as a reactant, while nitrogen
as a carrier gas. The pulse time for both Al 2 O 3 and H 2 O were 15 ms after that the purge time was 10s for
both. The process temperature was 200°C and gas flow rate 20 sccm. The growth rate per cycle (GPC) was
1.29 Å/cycle for Al 2 O 3 . Under these conditions, 13 nm thickness was obtained in 100 growth cycles so, the
aimed oxide film thickness was 52 nm in 400 growth cycles.
The I–V measurements of the Al 2 O 3 thin films have been performed using a Keithley 2400 Current/Voltage
Source. Electrical measurements of Al 2 O 3 thin films deposited on silicon substrates were taken at room
temperature at a 10V. SE measurements of ALD Al 2 O 3 thin film was carried out using a UVISEL Jobin
Yvon SE at a room temperature in 0.59 - 4.6 eV photon energy region and the incidence angle of 70°.
Structural analysis of the Al 2 O 3 films was made with the use of the Bruker D8 Discover High Resolution Xray diffractometer (Cu Kα radiation source).

3. RESULTS AND DISCUSSIONS
Al 2 O 3 thin films deposited on silicon substrates were examined and their electrical conductivity was
investigated at room temperature. At the same time, the graphics were checked whether the ALD Al 2 O 3 thin
films were stable or not. In figure 1, I-V curve characteristics demonstrated that Al 2 O 3 was homogeneously
deposited on the Si substrate and showed an electrically stable behavior. However, it is possible to say that
the small curve deviations in some areas of Al 2 O 3 in the graph originate from ambient noise or dust.

Fig. 1. Electrical measurement results of Al 2 O 3 thin film deposited on silicon substrate by ALD
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Fig. 2. Refractive index n versus the wavelength of the sample
The measurements modeled with DeltaPsi software was a widely used technique for obtaining film thickness
and optical constants such as refractive index, extinction coefficient. There is a need for a model to determine
optical constants, film thickness and surface roughness. The model made up of a Si substrate, a dense Al 2 O 3
layer and a (50%Al 2 O 3 +50% void) surface layer, which corresponds to the surface roughness. For material
mixture optical constants are simulated make use of the effective medium approximation (EMA). The
Classical dispersion function was used as a model for the optical constants of the Al 2 O 3 layer. Figure 2 show
that a graph of the change in refractive index with respect to wave function as a result of these modeling. As a
result of the modeling, the refractive index and Al 2 O 3 film thickness were found to be about 1.74 (633 nm)
and 13 nm, respectively. Also film roughness was obtained about 1.61 nm. It was observed that the value of
the refractive index is in accordance with the literature value of 1.76 [41].

Fig. 3. The XRD patterns of the Al 2 O 3 thin film were growth by atomic layer deposition (ALD) technique on silicon
substrates at 200 ºC
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The crystal structure of the material was characterized by XRD diffraction pattern. The XRD measurements
showed that the ALD Al 2 O 3 film deposited at 200 °C were amorphous character (Fig. 2). The broad peak
matched the amorphous Al 2 O 3 by ALD reported in the literature [42], indicating the successful coating of
amorphous Al 2 O 3 layer. Besides that, it can be said that the Al 2 O 3 thin film was uniformly deposited by
ALD. Corina Barbos et al. [43] have reported that although 100 nm alumina layer deposited by thermal ALD
at 250 °C was amorphous in the initial state, crystallization was observed after annealing at 825 °C.

4. CONCLUSION
In this paper, the Al 2 O 3 thin films were deposited on the Si substrate by ALD process. The properties of
Al 2 O 3 thin films prepared by thermal ALD were investigated with XRD, SE and I-V characterization
techniques. As a result of characterization, Al 2 O 3 thin films have shown that they can be used in
semiconductor technology. ALD Al 2 O 3 thin films are ideal candidates for optical applications thanks to their
refractive index of about 1,74. In conclusion, the thickness was controlled by ALD and the films with desired
thickness were successfully achieved. A film thickness of 52 nm was obtained in 400 cycles.
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Abstract
In this paper, composite parts adhesively jointed with the embedded adhesive and single-strap patch joint
under tensile load were analyzed by using 3-D finite element method (FEM). In the analysis, the
composite parts were E-glass fiber/epoxy with different fiber orientation angles and the adhesive was DP
410. The models for the numerical analyses were generated by using the ANSYS 14.5 software package.
The finite element analyses (FEA) were carried out to predict the failure loads. Stress at x, y, z directions,
shear stresses and the von-Mises stresses on adhesive were obtained at the time of the failure for
predetermined parameters. Consequently, the effects of orientation angles, overlap length, and adhesive
layer were examined. The most effect parameters were determined for composite parts adhesively bonded
with the embedded adhesive and single-strap patch joint.
Keywords: Adhesive, joint design, failure analysis, stress analysis, finite element method.

1. INTRODUCTION
The classical single lap joint is preferred in both bonding and repair of damaged parts in aerospace, machine
design, automotive and a lot of industry areas. This joint technique is widely used for metal parts. Similarly,
the use of adhesives and composite parts in the industry are increasing due to their ease of application, high
strength and various other properties. It is important to the formation of strong joints by the use of adhesives
while bonding composite parts. Therefore, a lot of studies have been made about the joining of composite
parts.
The mechanical properties and mechanical behavior of composite parts are among the most important factors
in determining the work life of composite parts. That is why, bonding and repair methods are important for
composites. Hence, many studies have been carried out in literature for single-lap adhesive joints of
composite parts, their joining regions and the mechanical behavior of single-lap adhesive joints of composite
parts under different loads and parameters. It is important that composite parts are generally joined by
adhesive bonding methods with high joint efficiency. Abdi et al. [1] established that ‘long’ joints tend to give
the lowest adhesive failure stress, whether equivalent or principal. They compared the peel stress formula to
the actual peel stress found by plane strain FEA. It was shown when the adhesive-layer axial stiffness is too
high in comparison to adherent axial stiffness. On the other hand, a functionally graded adhesive the
efficiency of adhesively bonded lap joints was improved [2, 3]. Akhavan-Safar et al. [4] investigated the
effect of the adhesive thickness on the strength of SLJs from the perspective of the longitudinal strain along
the adhesive mid-plane. Their FE results showed that under a constant tensile load, the values of longitudinal
strain along the adhesive mid-plane, increase with adhesive thickness.Some experiments on SLJs with
different adhesive thicknesses and bonding lengths were conducted to validate the method. Good correlation
between the experimental results and the predictions were seen.
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Sülü [5] studied composite parts bonded with embedded single lap joint (SLJ) subjected to tensile load by
using 3D finite element method (FEM). the effects of orientation angles, overlap widths and length, and
adhesive layer were examined. The most effective parameters were determined for composite parts
adhesively bonded with embedded single lap joint. The effects of the presence and size of gaps in the band
single lap joint geometry were studied by Engerer and Sancaktar [6]. In their study, two types of adhesives: a
deformable, acrylic tape and epoxy putty were used as model adhesives. When using the epoxy putty, it was
shown the samples with tapered substrates consistently carried higher loads than those with unmodiﬁed
substrates. This improvement was expressed as a manifestation of the ability of the tapered joint geometry to
reduce peeling stresses experienced within the adhesive layer. The failure prediction of the compositecomposite and composite-steel single lap joints with adhesive bondline was investigated [7-10]. Mechanical
behaviors of them were explained under different loads.
In this study, composite parts with different orientation angle and DP 410 adhesive were used. Studies were
carried out numerically. Failure loads were determined for different orientation angles and different over-lap
lengths. Composite parts adhesively jointed with the embedded adhesive and single-strap patch joint
subjected to tensile load was investigated via non-linear FEA. Stress at x, y, z directions, shear stresses and
the von-Mises stresses on adhesive were obtained at the time of the failure for predetermined parameters.
Both the objective of this study is to put forth the many advantages of composites parts and a lot of
advantages as high strength, more practical and easy to use for the industrial use of adhesive.

2. NON-LINEAR FINITE ELEMENT MODELING
Composite parts adhesively jointed with the embedded adhesive and single-strap patch joint subjected to
tensile load are shown in Fig. 1. Composite parts are nine layered E-glass/epoxy. In the finite element studies,
DP 410 was used as adhesives. The mechanical properties of composite parts and adhesive were shown in
Table I and Table II, respectively. Different orientation angles shown in Table III were used. The true tensile
stress-strain behaviors for adhesives are shown in Fig.2.
The total thickness of composite parts with carbon fiber reinforcement are 8 x 0.2 mm and each layer
thickness is 0.2 mm, the thickness of adhesive is 0.2 mm (t). The length of the composite parts was 62.5 mm
(L), adherent lengths were 15 mm, 25 mm, 35 mm (L 1 ).
In the finite element studies, composite parts adhesively jointed with the embedded adhesive and single-strap
patch joint subjected to tensile load were simulated via finite elements method. Three dimensional non-linear
finite elements model was generated during the analysis of composite parts adhesively jointed with the
embedded adhesive and single-strap patch joint. 20 node isoperimetric quadrangular elements, SOLID186,
were used in the macro ANSYS 14.5 version generated for the models. SOLID186 element is defined with
twenty nodes having three degrees of freedom at each node, i.e. translation in the nodal x, y and z directions.
First end of composite parts adhesively jointed with the embedded adhesive and single-strap patch joint were
fixed in the nodal x, y and z directions, other end was fixed in the nodal y direction. The joint configuration,
boundary conditions and mesh details considered in this study are represented in Fig. 3. Stress analyses were
carried out for composite parts adhesively jointed with the embedded adhesive and single-strap patch joint
subjected to tensile load, and stress distributions for all the layers of the composite parts were calculated by
taking into consideration Tsai-wu failure criteria for composites and Von-Mises failure criteria for adhesives
[5,11,12].
Table I. Material constants for E-Glass [11,12].
Properties
E x (MPa)
E y (MPa)
G xy (MPa)
G yz (MPa)
G xz (MPa)
ν xy
ν yz
ν xz
X T (MPa)
Y T (MPa)
Z T (MPa)
X C (MPa)
Y C (MPa)
Z C (MPa)
S (MPa)

E-Glass
25760
8824
4965
3472
4965
0.14
0.22
0.14
699.98
78.29
78.29
382.63
119.91
119.91
85.92
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Fig. 1. Composite parts bonded with insert joint subjected to tensile load
Table II. Material constants for DP 410 adhesive [11,12].
DP 410 Adhesive
Young’s modulus E a (MPa)

2567.45

Poisson’s ratio ν e

0.31

Yield strength σ y (MPa)

38

Ultimate tensile strength σ t (MPa)

40.79

Ultimate tensile strain ε t (mm∙mm-1)

0.027

Table 3. Orientation angles used in the studies
Orientation angles(0)
0/0/0/0/0/0/0/0
15/-15/15/-15/-15/15/-15/15
30/-30/30/-30/-30/30/-30/30
45/-45/45/-45/-45/45/-45/45
60/-60/60/-60/-60/60/-60/60
75/-75/75/-75/-75/75/-75/75
90/90/90/90/90/90/90/90
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Fig. 2. Tensile stress–strain curve of adhesives for DP 410 [11,12].

Fig. 3. Mesh details and boundary condition

3.RESULTS AND DISCUSSION
3.1.Effect of Orientation Angles and Sleeve-Width on Stress Distribution
The stress distributions of composite parts adhesively jointed with the embedded adhesive and single-strap
patch joint subjected to tensile load were compared, and the joints with 25 mm overlap length and
00/00/00/00/00/00/00/00, 150/-150/150/-150/-150/150/-150/150, 300/-300/300/-300/-300/300/-300/300, 450/-450/450/-
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450/-450/450/-450/450,
600/-600/600/-600/-600/600/-600/600
,
900/900/900/900/900/900/900/900 orientation angles were only analyzed.
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Fig. 4. The von-Mises stress distributions of bond-lines (shown in Fig. 1) on adhesive region compared for 25 mm of
0
0
0
0
0
0
0
0
adherent length and 90 /90 /90 /90 /90 /90 /90 /90 , a) for symmetric edges, b) for all edges

For this was, the joint was subjected to tensile load. Several bond-lines exist on the adhesive side in the
bonding region of the joint with with the embedded adhesive and single-strap patch joint (Fig.1). The vonMises stress distributions along the all bondlines were compared and stresses on C-D and H-J stress lines
were seen the same in Fig. 4(a). But, the stress distribution in each edge bond-line was different. Therefore,
The von Mises equivalent stress of the bond-lines for which stresses were maximum and critical were
examined, which can be seen from Fig. 4 (b) as the C-C 1 bond-line. So, in this study, all stress distributions
plotted are for the C-C 1 bond-line on adhesive region.
The stress distributions of the joint under tensile load were given in Fig. 5 to 6. The stresses of the joint with
the embedded adhesive and single-strap patch joint were generally bigger at the C-C 1 line. The reason for this
was that C-C 1 line stayed directly exposed and load transfer capacity of orientation angles was better due to
its high strain to failure, which enables the applied load to be carried a larger area of the overlap and the joint
to be stronger.
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Fig. 5. Stress distributions compared for all orientations along C-C 1 on the adhesive for 25 mm of adherent length, a) Stress
at x direction, b) Stress at y direction, c) Stress at z direction, d) Equivalent stress σ eqv

Stress at x, y, z directions, shear stresses and the von-Mises stresses on adhesive were calculated using
numerically obtained failure tensile loads. When Fig.s 5 to 6 were examined, the stresses that were obtained
on the adhesives as a result of the bonding of composite parts with adhesive could be seen.
The effects of orientation angles on adhesive layers were given in Fig.s 5 to 6. It could be seen in Fig.s that
the highest stresses on the adhesive region ends subjected to tensile load were those that occurred in the C-C 1
line. In general, it was observed that σ x , σ y and σ z on adhesive layer were maximum when composite parts
with 00/00/00/00/00/00/00/00/00 orientation angle were jointed. Also, the von Mises stress on adhesive region
was maximum when composite parts with 00/00/00/00/00/00/00/00/00 orientation angle were jointed.
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When shear stresses distributions on C-C 1 bond line were investigated for 25 mm adherent length, it was
observed that σ xy on adhesive layer was maximum when composite parts with
900/900/900/900/900/900/900/900 orientation angle were jointed. Moreover, σ xz on adhesive layer was
maximum when composite parts with 450/-450/450/-450/-450/450/-450/450 orientation angle were jointed.
Finally, σ yz on adhesive layer was maximum when composite parts with 00/00/00/00/00/00/00/00/00 and
900/900/900/900/900/900/900/900 orientation angles were jointed.
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Fig. 6. Shear stress distributions compared for all orientations along C-C 1 on the adhesive for 25 mm of adherent length, a)
σ xy, b) σ yz ,c) σ xz

As seen in Fig. 7, the von-Mises stress distributions were calculated for different adherent length with
900/900/900/900/900/900/900/900 orientation angle. Von-Mises stress distribution for 15 mm adherent length
was greater than other. The stress distribution for 35 mm adherent length was the smaller than other.
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Fig. 7. The von-Mises stress distributions compared for different adherent length along the different bondlines (shown in
Fig. 1) on adhesive region for 900/900/900/900/900/900/900/900

3.2.Effect of Orientation Angles and Adhesive Length on Failure Load
The failure loads of the composite parts bonded with the embedded adhesive and single-strap patch joint for
different orientation angles and overlap length were given Table 4. The true tensile stress-strain behaviors for
adhesives were shown in Fig. 2. In order to predict the failure load, the ultimate strain the (ε∗) given in Table
2 for the adhesive was used. The equivalent stress (σ eqv ) and strain (ε eqv ) were calculated using the von
Misses yield criterion and it was assumed that the failure occurred when the equivalent strain (ε eqv ) calculated
at any point of the adhesive layer reached the ultimate strain. A solution in finite element analysis considering
non-linear material behavior was reached by dividing the total load in steps to track the equilibrium paths and
iterating to a converged solution at each load increment. Hence, a load of 0.5 N/mm2 per mm2 area at each
load step was applied for all joint types. The remaining load was then applied in the last step [5,13].
Stress at x, y, z directions, shear stresses and the von-Mises stresses on adhesive were calculated using
numerically obtained tensile failure load. The stresses on all elements of the interfaces of both composite
parts-adhesive layer in Fig. 4, and the highest stress distributions on the bonding lines occurred on the C-C 1
line. That was why stresses on this line were examined during the studies.
When Table 4 was investigated, the failure loads of the all joints bonded with 15 mm adherent lengths were
greater than other. The maximum predicted failure loads of the composite parts bonded with the embedded
adhesive and single-strap patch joint were composite parts with 900/900/900/900/900/900/900/900 and 750/750/750/-750/-750/750/-750/750 orientation angles at 15 mm adherent lengths, and 00/00/00/00/00/00/00/00 and
150/-150/150/-150/-150/150/-150/150 orientation angles at 25 mm adherent lengths. Failure loads for all
orientation angles at 35 mm adherent lengths were the similar. When adhesive and patch lengths were
changed, effects of orientation angles changed on failure loads. Then, it could be said that joint area
dimensional was an important parameter for strength of joint. Also, if adhesive and patch lengths were large,
joint failure load decrease.
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Table IV. Results of numerical analysis, in case of using DP 410
Orientation angles (0)

Failure Load F (N)

1

00000000

11379.2

2

15 -15 15 -15 -15 15 -15 15

11379.2

3

30 -30 30 -30 -30 30 -30 30

11541.8

45 -45 45 -45 -45 45 -45 45

11541.8

5

60 -60 60 -60 -60 60 -60 60

11541.8

6

75 -75 75 -75 -75 75 -75 75

11704.3

7

90 90 90 90 90 90 90 90

11704.3

8

00000000

7965.4

9

15 -15 15 -15 -15 15 -15 15

7965.4

10

30 -30 30 -30 -30 30 -30 30

6990.1

45 -45 45 -45 -45 45 -45 45

6990.1

12

60 -60 60 -60 -60 60 -60 60

7152.6

13

75 -75 75 -75 -75 75 -75 75

7152.6

14

90 90 90 90 90 90 90 90

7152.6

15

00000000

5039.4

16

15 -15 15 -15 -15 15 -15 15

5039.4

17

30 -30 30 -30 -30 30 -30 30

5039.4

45 -45 45 -45 -45 45 -45 45

5039.4

19

60 -60 60 -60 -60 60 -60 60

5039.4

20

75 -75 75 -75 -75 75 -75 75

5039.4

21

90 90 90 90 90 90 90 90

5039.4

Specimen No. Over-lap length L (mm)

4

11

18

15

25

35

4.CONCLUSIONS
In this work, composite parts bonded with the embedded adhesive and single-strap patch joint subjected to
tensile load were investigated by using finite element method. The conclusions are as follows:
•

The stresses of the C-C 1 bond-line were shown maximum in Fig. 4.

•

The effects of different adherent lengths and different orientation angles were investigated and the
failure loads of the all joints bonded with 15 mm adherent length were greater than other were shown in
Table 4.

•

σ x , σ y and σ z on adhesive layer were maximum when composite parts with 00/00/00/00/00/00/00/00/00
orientation angle were jointed. .

•

The von Mises stress on on adhesive region was maximum when composite parts with
00/00/00/00/00/00/00/00/00 orientation angle were jointed.

•

σ xy on adhesive layer was maximum when composite parts with 900/900/900/900/900/900/900/900
orientation angle were jointed.

•

σ xz on adhesive layer was maximum when composite parts with 450/-450/450/-450/-450/450/-450/450
orientation angle were jointed.

•

σ yz on adhesive layer was maximum when composite parts with 00/00/00/00/00/00/00/00/00 and
900/900/900/900/900/900/900/900 orientation angles were jointed.
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Abstract
Solar collectors are particular kind of heat exchangers that transform solar radiation energy into internal
energy of the transport medium. One of the most effective methods is replacing the working fluid (water,
ethylene glycol, engine oil…) by developing a new class of fluids with a higher thermal conductivity for
thermal systems. In the present work the effect of Al 2 O 3 -water, as working fluid, on the efficiency of a flat
plate solar collector is investigated experimentally. The mass flow rate of nanofluid is 250 l/h. The
volume fraction of the nanoparticles is 0.2 %, 0.4 % and 0.8 % respectively. The results reveal the impact
and importance of each of these parameters. Experimental results reveal that utilizing the nanofluid
increases the collector efficiency in comparison to water as an absorbing medium.
Keywords: nanofluid, flat-plate solar collector, efficiency.

1. INTRODUCTION
Energy plays a major part in economic, social, and environmental development. In recent years, the reduction
of nonrenewable energy sources and increasing energy needs have put countries into an energy production
race. Meeting energy demand has become the most important factor directly affecting the quality of life in
many countries [1]. Turkey has an abundance of renewable energy resources, but does not use these resources
to their full potential. The use of solar and wind energy could provide significant contributions to the energy
budget of Turkey [2]. The Solar Energy Potential Atlas (SEPA) of Turkey prepared by the General
Directorate of Renewable Energy determined that annual sunshine duration is 2737 hours (daily overall 7.5 h)
and annual overall solar energy is 1527 kwh/ per year (daily overall 4.2 kwh/ ) [3]. Hot water
preparation systems are the most economical and widely used type of solar system. The majority of hot water
needs can be met by using solar energy. Solar hot water preparation systems can provide for 12% of the total
energy required for household use. This is dependent on the intensity of the collectors placed on household
rooftops. Solar energy hot water preparation systems come in many forms. Several factors determine the
properties of a system which affects its selection and placement criteria, as indicated below [4];
• Meteorological characteristics of the region.
• The amount of hot water required, its temperature, and hours of use during the day.
• Sanitary fittings of the building or workplace.
• The magnitude of the collector surface area.
• The properties of city water.
• The location of the building or architectural project.
1
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When selecting a system and its components, each of the factors specified above must be considered. Solar
hot water systems can be categorized as natural and forced in terms of circulation type; open and closed
systems in terms of circuit pattern; and planar and vacuum tube in terms of collector type. In this study, a
planar solar collector was used. This is the most widely used solar energy system because it is easier and
cheaper to produce than most other systems. Planar solar collectors utilize pipes to carry fluids. Pipes are
placed at intervals on the absorber surface. Absorptive surfaces between pipes function as fins that are
attached to the pipe. Heat is transferred from the fins to the pipes and from the pipes to the fluids. As the
distance between the pipes increases, the efficiency of the collector decreases due to the fin efficiency. As the
distance between the pipes decreases, the collector efficiency increases. Heat transfer to fluids passing
through the collector also plays an important role in increasing efficiency. Nanofluids can be used to increase
efficiency. Choi uses the term “nanofluid” to describe the fluid in which nanoparticles are suspended.
Testing revealed that the thermal conductivity of fluid doubled when nanoparticles were added at small
volumetric ratios (less than 1%) [5]. Studies by Xie et al. showed Al 2 O 3 nanofluid has a particle size between
1.2 to 302 nm and observed the effect of particle size on thermal conductivity [6]. Hrishikesh et al. carried out
experiments using various nanoparticles (Al 2 O 3 , CuO, Cu, and Al), and basic fluids (engine oil, ethylene
glycol, and water) with different particle sizes (11, 31, 45, 80, and 150 nm) at different volumetric ratios (0.5,
1, 2, and 3%) and temperatures (20, 30, 40, and 50 °C). They obtained higher thermal conductivity values
with a non-linear trend at lower volumetric ratios [7]. Experiments by Williams et al. investigated the
turbulence convection heat transfer behavior of Al 2 O 3 and ZrO 2 water-based nanofluids in a horizontal pipe
test section at different flow rates (9000 < Re < 63000), temperatures (21 to 76 °C), heat flux (190 kW/m2),
and particle concentration (for 0.9-3.6 vol.% Al 2 O 3 and 0.2-0.9% vol. ZrO 2 ) [8]. Studies by Kang et al.
observed a 75% increase in the thermal conductivity of nanofluid prepared using 1.2 vol. % ethylene glycol
with 30nm and 50 nm diameter diamond nanoparticles [9]. Li et al. performed experiments in tubular solar
systems by using Al 2 O 3 /water, ZnO/water, MgO/water (particles size < 20 nm) and found an optimum result
in the 0.2% ZnO/water nanofluid [10]. Yousefi et al. aimed to increase thermal efficiency by using 0.2 and
0.4 wt. % nanofluids prepared by 15nm Al 2 O 3 /water at a flow rate of 1 to 3 l/min. Experimental results
showed that a 28.3 % efficiency increase was obtained when a 0.2 wt. % nanofluid was used. A maximum of
15.63% improvement was achieved in the heat transfer efficiency when a surfactant solution was used [1113]. The purpose of the this experimental study is to investigate the effect of using Al 2 O 3 water as the
working fluid on the efficiency of a flat-plate solar collector for 0.2, 0.4, and 0.8 vol. % concentrations.

2. EXPERIMENTAL APPARATUS AND DESCRIPTION
2.1. Preparation of nanofluids
Adding nanoparticles into base fluid is an important process requiring special attention. The prepared
nanofluid should be stable suspension for long durations without sedimentation [14]. The two-step method
has been applied in this study. The two-step method used for preparing nanofluids is a process in which
nanoparticles are dispersed into the base liquids [15]. The commercial γ- Al 2 O 3 powders were supplied by
Sigma–Aldrich Corporation in this experimental study. De-ionized water was used as the base liquid.
Nanoparticles were dispersed into the de-ionized water with different concentrations of 0.2%, 0.4%, and
0.8%. The mixture was prepared for about 2 hour in an ultrasonic homogenizer (UP-400S ultrasonic model)
continuously in order to minimize nanoparticles aggregation and improve dispersion behavior. The prepared
nanofluid solutions are shown in Fig.1. No sedimentation was observed for concentrations in the first 90 days.

Fig. 1. Prepared Al 2 O 3 - water nanofluids

2.2. Experimental set-up
The image of the experimental setup is presented in Fig. 2.
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Fig. 2. The image of the experimental setup

The solar collector performance was experimentally investigated in Elazig, Turkey (latitude is 38o 40' 51'' N
and longitude is 39o 13' 25'' E). The optimum collector slope is calculated as follows [16]:

β= φ − δ
where

(1)

φ is the latitude and δ

δ = 23 / 45sin(360

is given by:

n + 284
)
365

(2)

in which , n is the number of day in a year. In this study, the optimum slope of the collector is obtained 35o.
The solar system is a force convection system, accordingly the working fluid is circulated through the
collector by using an electrical pump.

2.3. Testing method
The ASHRAE Standard 86-93[17] is one of the most important standards used to provide test methods and
calculation procedures for determining steady-state and quasi-steady-state thermal performance, time and
angular response characteristics of solar collectors. The standard computes the performance by obtaining the
values of instantaneous efficiency for various combinations of incident radiation, inlet fluid temperature and
ambient temperature.

2.4. Efficiency calculation
The performance of a solar collector operating under steady-state conditions can be successfully described by
Eq.(4) according to ASHRAE Standard. The useful energy can also be described in terms of the energy
absorbed by the absorber and the energy lost from the absorber as given by Eq.(5)

 p (To − Ti )
=
Qu mC

(4)

=
Qu Ac FR [GT (τα ) − U L (Ti − Ta )]

(5)

where C p is the heat capacity of water or nanofluid. The heat capacity of nanofluid is calculated as follow
[18]:

C p ,nf = C p ,np (ϕ ) + C p ,bf (1 − ϕ )
where

(6)

ϕ indicates the volume fraction of nanoparticles, and C p ,np

and

C p ,bf

are 880j/kg K and 4182 j/kg

K, respectively.
The instantaneous collector efficiency relates the useful energy to the total energy incident on the collector
surface by the following equations:

ηi
=

 p (To − Ti )
mc
Qu
=
Ac GT
GT

(7)
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ηi FR (τα ) − FRU L
=

Ti − Ta
GT

(8)

If the normal incidence conditions are nearly provided,

FR (τα )

may be assumed constant within the

measured temperature ranges. So according to Eq. (8), a straight line will be obtained for the collector
efficiency. This line intersects the vertical axis (efficiency) at

FR (τα ) . At this point, the temperature of the

fluid entering the collector equals the ambient temperature, and the maximum collector efficiency is achieved.
In this study, it is nominated as the absorbed energy parameter. The line slope which is equal to

FRU L

indicates that how energy has removed from the solar collector, and so it has been nominated as the removed
energy parameter. [19].

3. RESULT AND DISCUSSION
In order to investigate the performance of nanofluids as the working fluids in the solar collector system, each
experiment was performed 07:30 – 18:30 (each test run was chosen 30 min) and the good data, which have
minimum errors, were chosen to analyze. Figure 3 shows an example of typical recorded data for water and
nanofluids at 250 Lit/h in one of the test days. The inlet fluid temperature almost remains unchanged; the
outlet fluid temperature is the critical parameter.

Fig. 3. Experimental data for water and nanofluid as working fluid

As can be seen from Fig. 4, before 13:30 the outlet temperature of nanofluids is higher than that of water. The
temperature difference of the outlet between nanofluids and water decreased gradually with the solar radiation
decline (13:30-18:30). The temperature of nanofluids enhanced faster than that of water because of the
superior heat transfer performance. But in the process of solar radiation rapid decline, the heat loss cannot be
ignored. The heat loss of nanofluids is more than that of water. Hence, the outlet temperature of nanofluids is
more and more close to the outlet temperature of water [20]. Figure 4, 5 and 6 represent the effect of volume
fraction of water and nanofluids on the efficiency of solar collector. The efficiency of collector for water and
nanofluid is drawn versus decreased temperature parameters (

Ti − Ta
GT

). As shown in Fig 4, 5 and 6, the

efficiency of flat plate solar collector with Al 2 O 3 -H 2 O nanofluid is higher than that of water. The maximum
efficiency (T i =T a ) of flat-plate solar collector with 0.2 % Al 2 O 3 -H 2 O nanofluid is increased compared with
water.

286

Fig. 4. The efficiency of the flat-plate solar collector for water and Al 2 O 3 -H 2 O as the working fluid in 0.2% volume
fraction

Fig. 5. The efficiency of the flat-plate solar collector for water and Al 2 O 3 -H 2 O as the working fluid in 0.4% volume
fraction

Fig. 6. The efficiency of the flat-plate solar collector for water and Al 2 O 3 -H 2 O as the working fluid in 0.8% volume
fraction

According to previous researches [21], nanoparticles in nanofluids at higher concentration tend to be
agglomerated and the stability of homogenous solutions will be reduced. So, the stability of prepared
nanofluid with lower concentration is more than the higher one. It can be resulted that for small temperature
differences, the growth rate of thermal conductivity for 0.8% is smaller than that for 0.2 %. However, higher
temperature causes the speed increment of molecules, and increases collisions between nanoparticles and the
molecules of bulk liquid, results in an increased thermal conductivity [11] [12] [13].
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4. CONCLUSION
This paper presented an experimental study of the effect of using the Al 2 O 3 -H 2 O nanofluid as a. working
fluid in a flat-plate solar collector. The effect of volume fractions (0.2%, 0.4% and 0.8%) on the efficiency of
the collector was investigated at 250 Lit/h. The results showed that adding nanoparticles into de-ionized water
enhanced heat transfer and increased the efficiency of collector in comparison with water. It can be concluded
that the investigation reported here will deliver the solar investigators with knowledge about enhancing the
collector systems using nanofluids.
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Abstract
Nowadays technological improvements are increasing at automotive industry like as many industries.
Almost every day new announcements have been published regarding new technologies. Some of them
related with vehicle systems. The vehicles consist of lots of subsystems and the Headlights are the most
critical ones. Headlight systems are also evolving with these changes to meet customer requirements and
comfort demands. For example, customers want to use own vehicles in day and night time without any
hesitation safely. Lots of company is developing night time driving safety device and technics. Adaptive
Headlight Systems are last of these discoveries. In this application, headlamps can decide illumination
type by itself according to sensor feedbacks such as weather, road and traffic conditions/case. Also these
technologies can provide safety and comfort function at the same time that creating selective black out
zone at cross lane or same lane if there is a vehicle there.
LED light sources are very popular at automotive industry by reason of small structure. Firstly it has
been used for interior illumination. White color and more bright “Power LED” invention ensure that
usage these LEDs at the exterior system as “Day Time Running Lamp” and finally it’s planning to use as
low/high beam like current headlamps in future.
Current lighting usage and technical improvements has been examined at the headlight systems in this
study, which one is better? Which one is promising for future? In our perspective Grid Type LED
Headlamps System can win this race and can meet customer demand in future. Thus current demo board
has been created base on Grid Type Head lamps methodology. Vehicles have been detected at the cross
lane and same lane with sensors and then Adaptive Lightning function has been activated and finally
created selective black out section for customer satisfaction.
Keywords: Adaptive Headlights, LED Headlights, Automotive grade lamp types, Grid Type LED
Systems Power LED.

1. INTRODUCTION
Technological development is increasing with momentum in automotive field as it is in every field of life.
The headlight systems, which is one of the sub components of the automotive industry, continues to evolve to
take its share of this development trend and increase the comfort of users.
As a result of these developments, in the near future autonomous vehicles will become a part of our lives.
These structures, which continue its developmental processes as driver support systems at the moment, will
become much smarter in the future and will become systems that can decide on their own. As with many
systems on the vehicle for autonomous driving systems, it will also be necessary to develop electronic circuits
in the headlights that will analyze the situation and provide the best solution to various scenarios. As a result,
the headlight systems will become intelligent and will adapt to every new situation by determining the
conditions and making their own decisions [1].
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When we look at the development process of the automotive industry, it is revealed that electronic control
systems as well as the lamp types used in the headlight systems must improve in order for this development to
take place. In this study, the smart headlight systems with LED lighting system, which is one of the final
benchmarks of the intelligent headlight systems mentioned above and can also provide regional dimming, and
their working structure are detailed.

2. LAMP TYPES USED IN THE HEADLIGHTS
In the automotive industry, traditional incandescent lamps have been used for the first time. Traditionally the
lamps are also known as the glow filament bulb.
When we continue examining the lamp types, we see the xenon lamps as the next step, also known as HID
lamps. The abbreviation HID comes from the words “High Intensity Discharge”. They are also called highintensity discharge type lamps. These types of discharge lamps are often found in mercury vapor, sodium
vapor or metal types other than automotive, such as street lamps for everyday use.
Because of the high energy efficiency of such lamps, research has been continued, and in 1991, the Xenon
headlights were first used in BMW 7 series vehicles [2]. It is predicted that LED lighting systems will
dominate the headlight systems after xenon systems. LED (Light Emitting Diode) is based on the fact that the
negatively charged electrons in the semiconductor are emitted as photons when the electrons pass towards the
lower energy level layer. This is called electro-luminance [2]. Below, in Figure 1 it can be seen that the LEDs
have aesthetic possibilities for many different applications due to their small size.
One of their biggest advantages comes from low power consumption. Because of their high energy efficiency,
they place less load on the vehicle’s alternator, which also contributes directly to fuel consumption [3].

Fig. 1. Led Headlight [2].

Laser Headlight systems are the latest works for higher efficiency and longer distance illumination. While
they are claimed to be more than 1000 times better than LEDs in terms of energy efficiency, they make the
headlight systems very complicated. Table 1 shows the various advantages and disadvantages of different
headlight systems.
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Table I. Comparison of different lighting sources [2].

Incandescent

Advantage

Halogen

Xenon

LED

Laser

Simple
structure

Advenced
Structure

Long life

Small structure
(flexible design)

Being a small
construct

Very cheap

Cheap

Low energy
consumption

Very long life

Best energy
efficiency

Varius
Dimensions

Varius
Dimensions

Very low energy
consumption

Brighter than LEDs

Brighter than
halogens more
convenient color
temperature
Short life

Medium life

The need for
assistive circuits

High price

Very high price

Very low
efficiency

Low
efficiency

High cost

Denser temperature

Does not allow
flexible desingn

Disadvantage

Contains moving
systems

Use of only in long
beam headlights

Time to warm up

More than heat
generation than
LEDs
Complex structure

3. ADAPTIVE FRONT-LIGHTING SYSTEMS (AFS)
The systems known as the Adaptive Front-lighting Systems have been put forward especially to meet the
need of drivers to ensure that the headlights adapt to the path. According to many different road situations, it
is expected that the headlight in the vehicle orients towards and adapts to these situations. These works have
begun to take shape with the development of electronic and control systems as well as the emergence of
different lighting alternatives as described above. Some of these systems will be mentioned below.

3.1. Automatic Low Beam Headlights
This mode is activated by turning the headlight on/off switch to the “Auto” position. These are the systems
that have been available in vehicles for a long time and that automatically turn the headlights on by detecting
with the help of the sensors if the light intensity falls below a certain value. In this respect, especially in the
tunnels, the system becomes active automatically and avoids that the headlamps forgotten turned on, and
passive. With this function, which is quite important, the vehicle behind recognizes in the dark that the
parking lights of the vehicle ahead are on, and possible accidents are prevented in this respect.

3.2. Dynamic Curve Lighting
The main reason for the dynamic is based on the steering angle, speed and yaw rate information of the vehicle
being evaluated by the central system in relation to each other and changing the angle of the headlights. Thus,
the inside of the curve is illuminated and safer driving is ensured. [4]
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Fig. 2. Standard Lighting System [4]

Fig. 3. Dynamic Curve Lighting [4]

Figures 2 and 3 show the difference created by the dynamic curve lighting system. On vehicles with a
dynamic curve lighting system, the curve is illuminated much better, providing more comfortable and safe
journeys.

3.3. Corner/Turn Lighting
Thanks to this system, the road separations and objects are illuminated. This system can be activated with
more than one method. Generally at low speeds, with the steering angle value or the activation of the side
signals, the motors in the low beam headlights turn by 30-60 degrees to illuminate the corners; fog lamps are
activated in some vehicles. The use of fog lamps is naturally a cheaper solution [4]. Figures 4 and 5 illustrate
this function.

Fig. 4. Without Corner Lighting [4]

Fig. 5. With Corner Lighting [4]

3.4. Automatic High Beam Headlights
Lighting further spots at higher driving speeds, especially at roadways away from the city, is important both
for comfort and safety. The shortest way of this is to activate the high beam headlights. However, this brings
with it some problems, and it bothers the driver in the opposite lane. To eliminate this problem, the high beam
headlights are turned on and off, according to the circumstances, by checking whether there is a vehicle in the
opposite lane or a vehicle in short distance ahead [5].

Fig. 6. Use of Automatic High Beam Headlights [6].

Figure 6 shows the headlight zones in vehicles, including the high beam zone [6]. Automating high beam
headlights create comfort for the user.
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In addition to these, there are many different control methods, such as bad weather mode and highway mode.
Inputs such as speed sensors and rain sensors are often used for the activation of these systems.

4. REGIONAL LIGHTING CONTROL SYSTEMS
In the halogen or xenon headlight systems mentioned in the previous section, the regional dimming function
can be realized even if it is limited. In order for the function to work, the motors that control the headlights
must allow biaxial motion. This situation causes both complication and increased price of the control circuits
of the lighting systems. The new system, which is being proposed as an ideal solution, is the LED headlight
systems in which different LED groups are activated in the proper order. The high resolution in LED
headlight systems, such as in televisions or cameras, allows for detailed blackout zones to appear in different
scenarios. [7]

4.1. Multi-beam LED Headlights
In 2014 Mercedes-Benz launched the “Multibeam LED Headlamps” for CLS-class vehicles. These headlights
contained 24 independent, high-performance LED sources. Since each LED is independent of each other, it
can be controlled separately. Parallel to this, right and left headlights also can be controlled independently
from each other according to traffic and road conditions.

Fig. 7. The First Multi-beam LED Headlight System [7].

As can be seen in Figure 7, the opposite vehicle is perceived by various systems (mostly camera and image
processing methods and supporting radar systems), and regional dimming is applied. The main purpose of
this system is to provide a journey in the constant presence of high beams. Thanks to the LEDs it used,
Mercedes has had the headlight distances reach a 485m range. [7] Mercedes is continuing its efforts to
increase this range and will be using new headlight systems that can exceed 600m range in the near future. In
this regard, it will have reached the milestone provided by BMW with laser headlamps at the moment, and
the competition will continue from this point on.

4.2. The Future of Multi-beam
Mercedes-Benz will introduce “Multibeam Headlamps with 84 Leds” in the very near future. As mentioned
above, the system it provided for use at the moment was the continuous high beam only use. This method
required the LED headlights to be shut down due to the vehicles in front in the in-city uses, and in
conjunction with this, required the use of the traditional headlight. The low beam headlights also had to be
controlled with LEDs to avoid this problem of the system. As a result, the multi-zone (low-medium-high
beam) headlight structure shown in Figure 8 emerged.
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Fig. 8. Multi-zone Headlight Structure (84 LED) [7].

Thanks to these improvements, the use of complex motor systems in headlights ends and leaves their place to
the circuit making production and control easier. In the future, increasing the number of LEDs is planned to
increase the sensitivity. In the medium term, automotive supplier companies and LED manufacturers have
already started to work for 1024 LED systems. Some of them are Infineon, Osram, Fraunhofer Gesellschaft
IZM, Hella and Daimler.

Fig. 9. Multi-zone headlamp structure (1024 LED) [7].

As can be seen in Figure 9, the presence of high-resolution LED groups in the vehicles’ headlights in the near
future will make driving even more comfortable and secure.

5. APPLICATION
With this application produced for regional lighting, we will also try to show that LEDs are compatible with
adaptive headlight technologies. Our embodiment, shown in detail in Figure 10, consists of 6 individually
controllable white power LEDs that will form the front headlight structure. The other components of the
group are composed of the Arduino UNO which also contains software codes, LED flashlight representing
the headlight illumination of the vehicle in the opposite lane, the 5V USB portable battery which energizes
the entire demo set, and various circuit elements.

Fig. 10. Demo Set Top View.

295

The logic diagram of the circuit is shown in Figure 11. As can be seen from this logic diagram, LEDs L1 to
L6 can be controlled independently from each other.

Fig. 11. Arduino UNO Circuit Inputs-Outputs.

The system we have set up can fulfill two of the functions of the adaptive headlight systems. The first is the
perception of the vehicle in front and the turning off of the high beams, and the other is the detection of the
vehicle coming from the opposite lane and the selection of the zone to be dimmed according to the amount
and angle of approach.

5.1. Detection of Vehicle in Front
Many different sensors can be used to detect objects; LDR photo resistors were preferred because of their
simple structure. When the vehicle in front of us reaches the sensor, the amount of light falling on the sensor
is reduced and thus the presence of the vehicle is checked. One potentiometer was added into our circuit to
remove the influence of the ambient light. By this means, the ambient light values can be reset.
When the resistance value in the sensor rises above the reference value we set, our software closes the LEDs
L2, L3 and L4. This means that we are getting very close to the vehicle in front and these LEDs are turned off
so that the vehicle in front would not be disturbed by high beam headlights.

Fig. 12. Remote State

Fig. 13. Close State

As can be seen from Figures 12 and 13, as the vehicle approaches, the control circuit decides that the vehicle
ahead is approaching and turns off the LEDs in the middle group.

5.2. Detection of Vehicle in Opposite Lane
We have a second LDR sensor next to the LED headlight group for detection. According to the distance of
the vehicle in the opposite lane, the appropriate LEDs are turned off in our light beam group, and both that
the vehicle on the opposite lane is not disturbed by the headlights and that the driver can see the rest of the
road comfortably.
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Fig. 14. Long Distance

Fig. 15. Medium Distance

In the case of Figure 14, the circuit decides by checking the light amount from the headlight of the opposite
vehicle that the distance is far, so it kept all the LED active. In Figure 15, the amount of incoming light is
increasing; thus it is decided that the appropriate regions are dimmed. The sensor that does the detection is the
second LDR sensor next to the headlight group in Figure 16.

Fig. 16. Distance Sensor.

As can be seen in Figure 16, the LDR Sensor was placed in a dark tube to try to avoid directly incoming
ambient light intensity or false readings that would be caused by different shadows. Thus, the light of the
vehicle in the opposite lane can be measured more precisely as it comes directly to the sensor surface.
As the vehicle coming from the opposite lane continues to approach, the sensor will exit the reading zone.
This is clearly shown in figure 17 and figure 18.

Fig. 17. Close Distance

Fig. 18. Out of Range

In Figure 17, based on the increasing light flux, it is understood that the vehicle on the opposite lane is closer
and the LED closer to the vehicle is turned off to keep the vehicle in the dark area. After that, the amount of
light in the sensor is reduced in an instant and the result is that our control circuit is out of view of the vehicle
and therefore activates all the LEDs again, deciding that the vehicle is out of range.

297

6. CONCLUSION
With this article, it has been tried to investigate the headlight systems which were created in order to meet
customer expectations that emerged primarily in the light of technological developments. Developments in
lamp technologies and electronic control circuits have allowed the development of special applications for
headlight systems, resulting in lower product prices as well as a more comfortable and safer journeys.
With the help of the main factors mentioned above, the decrease of vehicle costs helped many people own
vehicles and thus increased the use of vehicles; this increased usage has also led to the necessity of traveling
safely to the places where people want with their vehicles at all hours of the day.
In particular, there are many studies carried out to ensure that increased night use is safer. Of these studies,
the developments in headlight technology have been examined, and a demo set has been created on the multizone LED illuminated headlight structure which is one of the systems that will win this race according to our
point of view; and applications have been developed for different scenarios. In the scenario of detecting the
vehicle in the opposite lane, which is one of these applications, the sensor data were collected and the graph
in Figure 19 was plotted.

Fig. 19. Light Flux Chart.

As can be seen in Figure 19, as the vehicle in the opposite lane continues to approach, the sensor value
increases and accordingly distance estimation is performed. (A) region explains that there is not yet a vehicle
in the opposite lane. (B) region shows that the vehicle is approaching, (C) region shows the transition moment
when the vehicles are side-by-side, and (D) region shows the moment when there is no vehicle in the opposite
lane; the return to the normal conditions just like the moment in the (A) region. In other words, because there
is no vehicle in the (A) and (D) regions, all the LED’s are active.
There are two critical stages of the system, as seen in the experiments. Of these stages, the first is the
detection of objects and sensitively performing the detection of distance and position, and it emphasizes the
importance of sensor selection. The analysis of precisely and accurately collected data and accordingly the
design of adaptive headlight algorithms for the related scenarios constitute the second most critical point of
these systems.
To be able to move the work to the next dimension, transferring to multi-beam, multi-LED adaptive
headlights should be targeted. When a multi-beam and multi-LED structure is adopted, the LEDs will need to
be controlled correctly, which requires precise position detection of the objects. For object detection, it is
planned to use radar/camera systems, which are becoming increasingly common in vehicles. Thus the objects
will be detected much more precisely, and which of the LED groups will be turned on and off will be
controlled much more precisely.
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Abstract
This study focuses on Advanced Metering Infrastructure for modern grid systems. Advanced metering
systems are consisting of digital information technologies, which combine hardware and software
systems. These systems enable remote communications among the smart meter (end-users)/service
providers/distribution companies/utility or third party. In this study, we investigated existing technologies
and systems for Advanced Metering Infrastructure.
Keywords: Advanced Metering Infrastructure, Smart Grid, Smart Meter

1. INTRODUCTION
Contemporarily, factors such as the increase of the world population, the decrease of energy reserves linked
to fossil fuels, the increase of energy dependency in the daily life of the human as a result of technological
and social development, beginning of dense industrialization, and the environmental effects of inefficient
energy consumption, necessitate intelligent energy management.
Smart grid concept has emerged from efforts which make electrical grids with developing technological
possibilities more efficient, safer, more environmental friendly, and manageable covering all processes from
production of energy to the distribution and consumption. Recently, have been worked on the subject, and
studies have been started to be performed on many applications such as communication, information
technologies, control systems, semi-conductor technologies [1,2].
Smart grids are network structures that enable bi-directional data communication and involve information and
communication technologies at all stages from generation to transmission, from distribution to consumption.
This trend grid has bi-directional supply and data transfer networks from power generation units to end users
that is shown in Figure 1. It targets to lessen investment, operation and maintenance costs, and develops
energy efficiency supporting new technologies [3].
Smart grid inspects and observes energy flow from first generation unit to end consumer. This situation is
more sustainable for oncoming energy implementation because of existing electricity system and advanced
metering infrastructure problems [4]. Smart grid is equipped with Advanced Metering Infrastructure (AMI).
The most basic component of advanced measurement infrastructures is smart meters. According to Lord
Kelvin, if you can measure what you are talking about and you can tell it with numbers, you know something
about it." So as to know something about it which technology we exert, we need to measure and observe
correctly [5].
1

According to the definition of electric power research institute (EPRI), which is based in the United States,
established by electric service providers, AMI is a system consisting of modern electronic-digital hardware
and software, which enables data measurement intermittently and remote communication continuously. These
* Corresponding author. Tel.: +90 (216) 336 57 70 / 1256
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systems have an infrastructure that can make detailed measurements, collect time-based information
constantly and share this information with the parties as it is needed [6].
In this paper, we investigated advanced metering infrastructures and their new technologies. It follows that
the definitions and the concepts of smart grid, especially smart meters, their facilities and hardware’s on it
existing technologies and systems for AMI.

Fig. 1. Smart Grid Structure [7].

2. ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE
Advanced metering is a metering system that measure customer consumption hourly or more frequently. AMI
is based on smart meters. A smart meter has two functions, which are measurement and communication. For
quantitative measurements the smart meter should be able to accurately measure the quantity of the variables
using different physical principles, topologies and methods. Smart meters consist of control and calibration
facilities and features. Customers should be able to see the meter information since this information is the
base for billing. A display is also needed as demand management at customer side. Timing synchronization is
critical for reliable transmission of data to convey it to central hub or other collector systems for data analysis
and billing. All needed data and variables can be measured and then they can be collected by storing in
various storage units. After these data which are stored, the variables and instant conditions can be analyzed
and used via display screens. All of these proses are performed by advanced metering infrastructures.
Automatic smart reading (AMR) systems are separated from AMI. AMRs perform with fewer developed
technologies such as turn off appliances manually, collecting data without real time (monthly or weekly).
Still, advanced metering infrastructures have real time operations, customer/pricing/utility options, remote
control, and management units etc. Thus transition to advanced metering infrastructures is crucial to build
smart grid structures [8]. AMR and AMI structures are shown in Figure 2 at large.

Fig. 2. AMR and AMI Structures

2.1. Smart Meters
A smart meter is an advance meter that measures electrical magnitudes such as current, voltage, frequency,
and their magnitudes and it dedicates more detailed data than a traditional meter. Implementation of AMI
softwares into these meters supports variety of controls, facilities and features [8].
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A smart meter consists of miscellaneous hardware structures that are shown in Figure 3. It has a step down
transformer, microprocessor core, a real-time clock, memory unit, and an LCD. On the other hand, it enables
to process the data fast and effectively, thanks to an electronic kit on which around 1 GHz system on a chip
(SoC) with a microcontroller and some bytes of flash memory. The smart meters; in which the instantaneous
follow-up of the energy flow data can be seen and communicated with relevant department, may include
various hardware components in a modular form according to the desired conditions and situations.

Fig. 3. Hardware structure of a smart meter [9].

Smart meters can be produced for anywhere that the monitoring of energy power flow is more important,
equipping with more advanced technology in order to serve at transforming substations, power plants, and
main distribution centers. As shown in Figure 4, desired settlement selecting one of ZigBee, WI-FI or
GPS/GPRS communication modules due to the distance of the coverage range, can be provided for the
applications.

Fig. 4. Communication modules of a smart meter [10]

Analyzing the instantaneous follow-up of the energy flow data is based on a number of accurate
measurements. It is so critical to measure current and voltage magnitudes correctly in smart meters. For
voltage measurements; simple resistor dividers are widely used as voltage sensors in digital meters due to low
cost. Because energy flow observations are related to current measurements; various current sensing
technologies have been developed from past to present such as hall effect-based linear current sensors, current
transformers, shunt resistor, rogowski coils technics. Due to various criteria ccomparisons of these technics
are shown below Table I.
Table I. Comparison of the measurement technologies [11].
Low Resistance Current
Shunt

Current
Transformer

Hall Effect
Sensor

Rogowski
Coil

Very low

Medium

High

Low

Very good

Fair

Poor

Very good

Very poor

Good

Good

Very good

High

Low

Medium

Low

No

Yes

Yes

No

Medium

Low

High

Very low

Current Sensing
Technologies
Cost
Linearity over measurement
range
High current measuring
capability
Power consumption
DC/high current saturation
problem
Output variation with
temperature
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DC offset problem
Saturation and hysteresis
problem

Yes

No

Yes

No

No

Yes

Yes

No

A constant energy requirement is needed to measure and log data in real time. This energy requirement is
derived from the power supply part of a smart meter. Power supply part of the smart meter contains as seen in
Figure 5; step-down transformers, rectifiers, AC-DC converters, regulators, filters and battery charger.

Fig. 5. Power supply part of a smart meter

The ability of a smart meter is based on algorithms that can run and compile to perform intelligently at the
background. A microcontroller module of a smart meter can actuate the required task by programming within
the hardware limits. The microcontroller of the smart meters generally carries out various tasks, which are
energy calculations, display electrical parameters, smartcard reading, data - power management, tamper
detection, communication with other devices. Real time clock is an important hardware unit in all smart
meters which keeps track of the current time. It provides time and date information and alarm signals.
Advanced infrastructures connect a number of electric devices and conduct technological device
communications. It is in a hierarchical architecture with interconnected individual subnetworks and each
taking responsibility of separate geographical regions. An example of this architecture is shown in Figure 6.
Communication systems of advanced metering infrastructure can be organized into three classes regarding
wide area networks, field area networks, and home area networks [12].
HAN (Home Area Network) is used to establish a communication link between the smart meter and the smart
appliances, other meters, in-home display, and the micro generation unit. HAN provides centralized energy
management, services, and facilities. The communication protocol can be a wired or wireless media.
NAN (Neighborhood Area Network) is used to transfer the data between neighboring smart meters. It
facilitates diagnostic messages, firmware upgrades, and real-time messages. ZigBee communication protocol
is widely used in NAN due to high speed of data transferring and low cost.
WAN (Wide Area Network); some smart meters are connected to a remote server through a WAN. GSM,
GPRS, 3G, and WiMAX communication technologies can be used to connect the meter to the WAN.
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Wide Area Network

Neighborhood Area Network

Home Area Network

Smart Meter

Aggregator
Smart Meter

AMI Head-end

Aggregator
Smart Appliances
Smart Meter

Smart Meter

Fig. 6. Architecture of a Wireless Mesh Based AMI [13].

Communication can be classify into two classes as regards wired and wireless technologies. Comparison of
wired and wireless communication technologies with respect to standards/protocols, maximum theoretical
data rates, and coverage ranges that are seen in Table II.
Table II. Comparison of Communication Technologies [14].

Standard/Protocol

Max.Theoretical Data
Rate

Coverage
Range

PON

155 Mbps-2,5Gbps

up to 60 km

WDM

40 Gbps

up to 100 km

SONET/SDH

10 Gbps

up to 100 km

ADSL

1-8 Mbps

up to 5 km

HDLS

2 Mbps

up to 3,6 km

VDSL

15-100 Mbps

up to 1,5 km

Coaxial Cable

DOSIS

172Mbps

up to 28 km

PLC

Home Plug

14-200 Mbps

up to 200 km

Narrowband

10-500 kbps

up to 3 km

ZigBee

250 kbps

up to 100 m

ZigBee Pro

250 kbps

up to 1600 m

802.11x

2-600 Mbps

up to 100 m

Various (e.g., 802.11, 802.15, 802.16)

Depending on selected
protocols

Depending on
deployments

Z-Wave

Z-Wave

40 kbps

up to 30 m

WiMAX

802.16

75 Mbps

up to 50 km

Cellular

2G

14,4 kbps

2,5G

144 kbps

Wired Communication Technologies
Fiber Optic

DSL

Wireless Communication Technologies
ZigBee

WLAN

3G

2 Mbps

3,5G

14 Mbps

4G

100 Mbps
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up to 50 km

Satellite

Satellite Internet

1 Mbps

100-6000

Electricity is provided to utilities and customers via service providers. Customers are able to manage billing
and customer management systems in which various facilities with advanced new technologies. In general,
Energy Service Interface (ESI) is referred to like a customer energy services interface and exists at customer
premises [12]. ESI includes the following element; price and product information (real-time and forecasts),
market transaction data (bids, indications of interest, transactions), DR signals (events and support services:
registration, availability, opt-in/opt-out, feedback), energy usage information (meter data) including demand
forecasts, direct control signals, weather forecasts, power quality ,emissions data, generation and storage
status data, and emergency notification etc.
Thanks to in-home displays that form the consumer endpoints of advanced metering infrastructures,
consumers can pursue instantly instantaneous energy consumption, notifications, warnings, and all
meteorological data coming from service providers and market section of distribution companies.

All data and notifications are transmitted by means of wireless communication protocols from the smart
meters to home display devices. A mobile phone and tablet pc can be converted to the interfaces of in-home
displays via the application softwares to be installed. In home display examples are shown below Figure 7.

Fig. 7. In Home displays [15-17].

The smart meters involve sophisticated measurement and calculation hardware, software calibration and
communication capabilities. It is needed for cooperation between a smart grid infrastructures and smart
meters that are designed to manage tasks, and communicate all kinds of information intended for certain
standards [18].
By means of an application coded in a programming language producing an interface, user and customer may
monitorize real-time energy flow and electric parameters, pursue electric power quality for power outages,
contingences, drawbacks, blackouts, alerts, meteorological conditions and assess load diagram of previous
days or months [19].
Thanks to AMI, which is located in the smart meters, all data which take part in production, production,
transmission, distribution, and consumption are transmitted and managed bi-directional. Data management
systems consist of eight different parts where list below [20].
•

Meter Data Management System.

•

Consumer Information System (CIS), billing system, and the utility website.

•

Outage Management System (OMS).

•

Enterprise Resource Planning (ERP), power quality management

•

Load forecasting systems.

•

Mobile Workforce Management (MWM).

•

Geographic Information System (GIS).

•

Transformer Load Management (TLM).

Smart meters and its technologies are produced and being marketed in 11 different countries with various
brands, mainly in the USA, China, and France.
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Fig. 8. Issues of AMI [21-23].

Miscellaneous problems encountered in advanced metering infrastructures that can be primarily divided into
software and hardware. Software and hardware problems also include cyber security issues, communication
problems (signal quality, reliability, EMC/EMI, etc.), compatibility among different devices, and cost issues.
Even though the advanced metering infrastructures belong to the advanced technologies, the meteorological
and geographical situations which are not foreseeable damage these structures. A damaged meter with stroke
of lightning is seen in Figure 9.

Fig. 9. A smart meter affected by lightning

3. CONCLUSIONS
The most important structure of smart meters, advanced measurement infrastructures are equipped with
information and communication technologies. Key elements of the AMI which are smart meters allow realtime dynamic pricing, incorporate wireless communication protocols, unlike conventional automatic meters.
AMI, which enables bidirectional data communication, includes the stages of measuring, collecting, storing,
analyzing, using, and managing. The big data that will be generated by reading and transmitting smart meter
data at very short times, will force existing IT (Information Technologies) equipment. The infrastructure
needs to tackle these challenges. Also, data storage costs may ascend due to huge data volumes. Other than
these, information security is another issue to consider. In this study, we briefly reviewed smart meter and its
new technologies.
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The Parameters and Application Areas of Direct Metal Laser
Sintering Method
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Makine Mühendisliği Bölümü, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Merkez, Türkiye
Abstract

In today's manufacturing industry, Additive Manufacturing Technology (AMT) has an unusual importance. The increasing
competition in global economy and the requirements of shorten the manufacturing times of designed products have forced
companies to investigate alternative production methods. In AMT, unlike the removal of sawdust from block materials such
as traditional machining processes, melted materials are stacked on the layer as a layer during the production. Direct
Metal Laser Sintering (DMLS), a new method of AMT, is based on the principle of melting metal powders by a laser power
source and stacking them in layers. Since the metal parts produced by DMLS method are final products that can be used
directly, DMLS method has recently considered as the future of AMT. Over the last few years, DMLS commercial products
have been used in many industries such as automotive, electronics, space, health, dental, mold and machinery. In this
study, it is aimed to give information about historical development, machining principle, processing parameters and
application areas of DMLS method.
Keywords: Additive Manufacturing Technology, Direct Metal Laser Sintering, Laser Sintering

1. GİRİŞ
Katmanlı İmalat Teknolojisi (KİT) başka bir deyişle Eklemeli İmalat (Eİ), yüksek kaliteye sahip karmaşık
şekilli parçaların üretilmesine olanak sağlayan bir yöntem olmasının yanı sıra enjeksiyon kalıplama, döküm
ve talaşlı imalat gibi geleneksel imalat yöntemlerine alternatif bir imalat yöntemidir [1]. Genellikle hızlı
prototipleme veya 3 boyutlu baskı yöntemi olarak da bilinen KİT'de, CAD modelleyicide tasarlanan veya
tersine mühendislikten oluşturulan katı modelin (parçanın) katmanlar halinde üretilmesi esastır [2]. Yani
KİT'de, geleneksel talaşlı imalattaki gibi blok malzemelerden talaş kaldırılmasının aksine, parça üretimi
esnasında eritilmiş malzemeler katman üzerine katman şeklinde yığılmaktadır ki bu küçük fark dünyayı
değiştirebilecek sanayi devrimlerinden birisi olarak değerlendirilmektedir [3]. 18. yüzyılın sonlarında
İngiltere’de tekstil sektörüyle başlayan 1. sanayi devriminin ardından 20. yüzyılın başlarında Henry Ford’un
hareketli seri imalat montaj hattı ise 2. sanayi devriminin gerçekleşmesine sebep olmuştur. Günümüzde artık
dijital imalat yöntemleriyle (3 boyutlu baskı yöntemi) 3. sanayi devriminden söz edilmektedir [3]. KİT
alanındaki son gelişmeler gıda [4], biyomalzeme ve doku [5], ilaç ve sağlık sektörü [6], organ mühendisliği
[7], tıp, havacılık, uzay sanayi, otomotiv, mimarı tasarım ve inşaat [8] gibi alanlarda karşımıza çıkmaktadır.
Günümüz imalat sanayisinde üretilen ürünün pazara sürüm süresinin kısaltılması imalatçı firmaların rekabetçi
kalabilmeleri için oldukça önemlidir. Bu sürecin kısaltılmasının yanı sıra, ürünün pazara sunumdan sonra
doğabilecek sorunların giderilmesi için tasarım gereksinimlerinin de minimize edilmesi bir diğer önemli
koşuldur. Küresel rekabetle birlikte ürünlerin pazardaki yaşam sürelerinin kısalması, ürün geliştirme
süreçlerinin de hızlanmasına neden olmaktadır. Her sektörde olduğu gibi üretim sektöründe artan teknolojik
olanaklarla ürün geliştirme sürecinin kısalmaya devam ettiği açıkça görülmektedir. Tasarım ve üretim
dünyasında müşteri odaklı ürün geliştirme artık kaçınılmaz bir gerçektir [9, 10]. Tasarımcılar, CAD
yazılımlarından yararlanarak üç boyutlu (3D) tasarımlar yapabilmektedirler. Genelde çok karmaşık olmayan
*
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modellerin tasarım sürecinde tasarım hataları görülebilir ve gerekli düzeltmeler yapılıp tasarım tamamlanır.
Fakat karmaşık yapıya sahip 3D modellerin veya çok parçalı montaj gruplarının tasarımında ciddi sorunlar
görülebilmektedir. Bu durumda, montajın yapılabilirliği ve sistemin çalışabilirliği açısından 3D modellerin
prototiplerini yapmak gerekir. Prototip üretimindeki amaç; imalat öncesi tasarımın doğruluğunun,
estetikliğinin ve işlevselliğinin değerlendirilmesi, tasarlanan modelin üretilebilirliği, montaj edilebilme
olanaklarının değerlendirilmesi olarak ifade edilebilir. KİT, bu alanda tasarımcıların ihtiyacına cevap
verebilmektedir. [11]. Geçmişte KİT daha çok görsellik sağlayan modeller yapmak ve prototipler üretmek
için kullanılırken, artık günümüzde birçok imalat firması çalışmalarını direkt nihai ürünlere giden parçalar
yapmaya doğru yoğunlaştırmaktadır. Şu an 3D baskı makineleriyle imal edilen parçaların %20’sinin son
ürünlere takılan nihai parçalar olduğu hesaplanmıştır. Bu oranın, 2020 yılına kadar %50’ye ulaşacağı tahmin
edilmektedir. KİT'lerini prototip yapımında kullanmak halen çok popüler olmasına karşın, yeni hedefin
özellikle metal parçaların üretimini ve kullanımını yaygınlaştırmak olduğu söylenebilir. Kullanım amaçları
farklı olan nihai ürünler, imalat firmaları tarafından geliştirilmiş KİT yöntemleriyle artık üretilebilmektedir.
Bu yöntemlerin en yaygın olanları: seçmeli lazer ergitme (selective laser melting, SLM), elektron ışınıyla
ergitme (electron beam melting, EBM), seçmeli lazer sinterleme (selective laser sintering, SLS), doğrudan
metal lazer sinterleme (direct metal laser sintering, DMLS), elektron ışınıyla serbest şekil verme (electron
beam free form fabrication, EBFFF), lazer tasarlanmış net şekillendirme (laser engineered net shaping,
LENS) ve doğrudan metal çökeltisidir (Direct Metal Deposition, DMD) olarak sıralanabilir [3].
Bu çalışmada DMLS yönteminin tarihsel gelişimi, işleme prensibi, işleme parametreleri, dolaylı imalat
parametreleri ve uygulama alanları hakkında bilgiler verilmiştir. Lazer gücü, tarama hızı, tarama mesafesi ve
katman kalınlığı gibi işleme parametrelerinin çıktı performansı üzerine etkileri literatürde daha önce yapılmış
çalışmalarla açıklanmıştır.

2. DMLS YÖNTEMİ
DMLS, lazer ışını kullanılarak katmanlar halinde serilmiş metal tozlarını birleştirme (birbirine kaynaştırma)
prensibine dayanan KİT'in ileri bir imalat yöntemidir [12].

2.1. DMLS Yönteminin Tarihsel Gelişimi
Metal tozlarını lazer ışınıyla ergiterek katı parçalar oluşturma fikri 1970’li yıllarda başlamış ve 1980’li
yılların ortalarında ise genel olarak DMLS için ilk ticari adımlar atılmıştır. İlk çalışmalarda ergime sıcaklığı
düşük kalay, çinko gibi tek fazlı metal tozları kullanılmış olsa da maalesef başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
1990'ların başlarında Katolik Leuven Üniversitesinde (Belçika) metal sinterleme makinesi geliştirilmiştir.
1994 yılında ilk başarılı deneme Fraunhofer IPT tarafından 316L paslanmaz çelik tozu kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. İlk ticari DMLS makinesi ise EOS firması tarafından 1995 yılında piyasaya sürülmüştür.
Bu makinede 100 W’lık güce sahip CO 2 lazer kullanılarak 100 µm katman kalınlığında üretimler
yapılabilmiştir. 2001 yılında, malzeme olarak çelik tozu kullanan DirectSteel 20 makinesiyle katman kalınlığı
20 µm değerine kadar düşürülmüş ve üretim kalitesi iyice artırılmıştır. Daha sonra DirectSteel H20 modeliyle
takım çeliği tozları kullanılarak yüksek yoğunlukta, 1100 MPa çekme dayanımlı ve 42 Rockwell C sertliğine
sahip parçalar üretilebilmiştir. Yine 2001 yılında Concept Laser firması tarafından lazer sinterleme, lazer
işaretleme ve lazer işlemeyi birleştiren yeni bir makine geliştirilmiştir. Bu yeni makinede
neodmiyum:yitrium-alüminyum-garnet (Nd:YAG) lazer kullanılmış ve malzeme olarak paslanmaz çelik
tozuyla yoğunluğu yüksek parçalar üretilebilmiştir. Sonraki yıllarda lazerlerin odaklanmasını sağlayan optik
lensler ve lazer teknolojisindeki gelişmeler sayesinde parçalardaki doğruluk ve yüzey kalitesi artmıştır.
Bunlara paralel olarak fiber ve disk lazerler gibi yeni lazer tiplerinin gelişmesiyle ışın kalitesi oldukça
yükselmiştir [13, 14]. DMLS yöntemiyle çok karmaşık geometrili ve küçük parçaların imal edilebilirlik
kısıtlarının ortadan kaldırılmasında istenilen hedefe gün geçtikçe yaklaşılmaktadır. Ayrıca DMLS ile imal
edilen parçalardaki mekanik özellikler döküm gibi geleneksel yöntemlerle imal edilen parçalardaki mekanik
özelliklerle kıyaslandığında aynı değerlere ulaşılabildiği ve hatta bu değerlerden daha büyük değerlerinin elde
edilebildiği görülmektedir [12, 15].

2.2. DMLS Yönteminin İşleme Prensibi
DMLS, toz yatağı yayma işlemini temel alan (toz esaslı) katmanlar halinde serilmiş tozları lazer ışınıyla
birleştiren tipik bir KİT dir [16]. İstenen parça doğrudan bir 3D CAD modelinden yararlanarak aşağıdan
yukarıya doğru izleyen katmanları birleştirmek suretiyle üretilmektedir [17]. DMLS yöntemiyle üretimde ilk
aşama, herhangi bir CAD yazılımıyla üretilecek parçanın 3D CAD modelinin oluşturulmasıdır. CAD
yazılımlarıyla DMLS makineleri arasında veri transferini sağlamak için bir veri ara yüzüne ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu veri ara yüzü STL (STereoLithography) formatıdır ve ikinci aşama olarak tasarlanan
parçanın STL dosyası oluşturulur. CAD yazılımları tarafından oluşturulabilen ve DMLS tezgahları tarafından
yaygın olarak kullanılan STL dosyaları: renk, doku veya diğer nitelikleri temsil etmeyen üç boyutlu nesnenin
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yalnızca yüzey geometrisini üçgen yüzeyler kullanarak tanımlar. Düz yüzeyler az sayıda üçgen yüzeyle
tanımlanırken, radyuslu yüzeyler çok sayıda küçük üçgen yüzeylerden oluşur. STL dosya formatına çevrilen
tasarım, DMLS tezgahı yazılımına aktarılır. STL dosya formatına çevrilirken modelde oluşabilecek hatalar
kontrol edilir. Üçüncü aşama, tezgahın özelliğine ve parça hassasiyetine bağlı olarak üretilecek parçayı
dilimlemek yani katmanlara bölmektir. Her katman, modelin ilgili kesit alanını temsil etmektedir. Dolayısıyla
bir katman kalınlığı iki kesit arası mesafe kadardır. Bu kesit alanlar birbirlerinden bağımsız olarak fakat
ardışık bir şekilde ele alınmak kaydıyla çeşitli tarama yöntemleri kullanılarak tarama yolları hesaplanır. Çok
farklı şekillerde tarama yöntemleri/stratejileri mevcuttur ve bu stratejiler kalıcı gerilmeyi etkileyen en önemli
parametrelerden biridir. Belirli bir eksene veya modelin herhangi bir kenarına paralel veya açılı bir şekilde
birbirine paralel hatlardan oluşan veya modelin dış konturları referans alınarak merkez noktasına doğru spiral
bir şekil takip eden hatlardan oluşan tarama yöntemleri vardır. Fakat genelde hepsinin ortak noktası, dış
konturu takip eden bir hatla çevrelendikten sonra arada kalan boşluğun istenilen tarama metoduyla
taranmasıdır. Dördüncü aşama ise parçanın katman katman imal edilmesidir. Beşinci ve son aşama, parçanın
tezgahın üretim platformundan çıkarılması ve eğer varsa alt katmandaki destek yapısından (düzleminde)
ayrılmasıdır [11]. DMLS tezgahıyla imalat aşamasında ilk olarak merdane/kazıyıcı toz besleme haznesinin en
soluna geçerek başlangıç pozisyonunu alır. Toz besleme pistonu bir katman kalınlığına yetecek miktardaki
tozu yukarı yönlü hareket ederek merdane önüne çıkarır. Daha sonra imalat pistonu bir katman kalınlığı
aşağıya inerek imalat tablasına tozun serilmesi için yer açar. Merdane en soldan en sağa doğru hareket ederek
tozu imalat tablasına serer/sıvar. Az miktarda artan toz, merdaneyle taşma haznesine götürülür. Bu aşamadan
sonra aynalı tarayıcı, imalatı gerçekleştirilecek üç boyutlu parçanın iki boyutlu kesit alanın lazer ışınıyla
seçilen bölgeleri tarayarak sinterleyip toz malzemeden ilk katmanı oluşturur. Tarama işlemi bittikten sonra
imalat pistonu imalat tablasını bir katman kalınlığı kadar aşağıya çeker ve bir sonraki katman için aynı
operasyon üretilecek parça için tekrar tekrar gerçekleşir. Bu süreç imal edilecek parçadaki katman sayısına
göre birkaç saat sürebilir. Sinterleme işleminin tamamlanmasının ardından imalat kabininin soğuması için bir
süre beklenir [18].

Şekil 1. DMLS yönteminin şematik gösterimi [18]

DMLS işleminde lazer enerji kaynağı olarak genellikle karbon dioksit (CO2) lazer, Ytterbium fiber lazer ve
Neodmiyum:yitrium-alüminyum-garnet (Nd:YAG) lazerler kullanılmaktadır. İmalat kabini içerisindeki
koruyucu ortamın sağlanmasında gaz olarak azot veya argon gazları kullanılmaktadır. Aynalı tarayıcı
içerisinde iki eksende hareket kabiliyeti olan galvanometre aynaları tercih edilmektedir. DMLS tezgahlarının
lazer güçleri 50-4000 W arasında değişkenlik göstermektedir [19].

2.3. DMLS Yönteminin Parametreleri
DMLS yöntemiyle parça üretiminde nihai ürüne birçok parametre etki etmektedir. Bunlar; lazer gücü, tarama
hızı, tarama mesafesi, katman kalınlığı, tarama deseni/stratejisi, imalat atmosferi ve toz karakteristikleri
(boyut, saflık vs.) dir (Şekil 2). Bu işleme parametreleri çıktı özelliklerini doğrudan etkiler ve imalat öncesi
karar verme aşamasında dikkatlice değerlendirilmelidir. İşleme parametrelerinin çıktı özellikleriyle ilişkisi
Şekil 3'de verilmiştir [20, 21].
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Şekil 2. DMLS yönteminin işleme parametrelerinin şematik gösterimi [22]

Literatürdeki birçok çalışmada en etkili işleme parametresinin enerji yoğunluğu olduğu belirtilmiştir ve enerji
yoğunluğu ifadesi Eş.1'de verilmiştir [2, 12, 14, 17, 23]. Çıktı parametresi olarak ise tahmini işleme hızı
(TİH) değeri oldukça önemlidir [17]. TİH değeri Eş.2'de belirtilmiştir. Eş.1'de; E: enerji yoğunluğunu
(J/mm3), P: lazer gücünü (W), V: tarama hızını (mm/s), H: tarama mesafesini (mm) ve l: katman kalınlığını
(mm) ifade etmektedir [23]. Eş.2'de; TIH: tahmini işleme hızını (mm3/s), l: katman kalınlığını (mm), H:
tarama mesafesini (mm) ve V: tarama hızını (mm/s) ifade etmektedir [17].

E=

P
V .H .l

(1)

TIH = l.H .V

(2)

Şekil 3. DMLS yönteminde işleme parametrelerinin çıktı özellikleriyle ilişkisi [21]

DMLS yöntemiyle parça üretiminde ortalama yüzey pürüzlülüğü (R a ) değerini etkileyen en önemli unsur
katman üzerine gönderilen enerji miktarıdır. Enerji yoğunluğu değeri ele alındığında lazer gücünün diğer
parametrelerle kıyaslandığında en etkili parametre olduğu söylenebilir [24, 25]. DMLS yönteminde tarama
hızı parametresinin de yüzey kalitesine etkisi vardır. Calignano ve arkadaşlarının çalışmasında [26],
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AlSi10Mg deney numunelerini 120-190 W lazer gücü, 800-1250 mm/s tarama hızı değerleri ve 0,1-0,2 mm
tarama mesafesi değerleriyle oluşturdukları 18 farklı işleme koşullarıyla DMLS tezgahında üretmişlerdir.
Regresyon analizi kullanarak geliştirdikleri matematiksel modelde kontrol faktörleri olarak 900 mm/s tarama
hızı, 120 W lazer gücü, 0,1 mm tarama mesafesi, 30 µm katman kalınlığı ve 0,1 mm ışın çapı (spot boyutu)
denenmiş ve deneysel R a değerleriyle model sonucunda elde edilen R a değerleri kıyaslanmıştır. Modelde R a
değeri 16,65 µm olarak hesaplanırken deneysel çalışmada R a değeri 15,68 µm olarak ölçülmüştür. Lazer gücü
ve diğer parametreler sabit tutulduğunda tarama hızındaki artışın R a değerini artırdığını ve daha gözenekli
yüzeylerin elde edildiğini bildirmişlerdir. Delgado ve arkadaşları [27] literatürde daha önce denenmemiş bir
çalışma yaparak DMLS yönteminde parça üretiminde imalat yönünün mekanik özellikler üzerine etkilerini
araştırmışlardır (Şekil 4).

Şekil 4. Çekme ve eğme numunelerinin imalat yönleriyle gösterimi [27]

0,02 µm katman kalınlığı ve 300 mm/s tarama hızı değerinde üretilen çekme numunelerinde 0°'de imal edilen
numune (Parça 1) için 841 MPa çekme mukavemeti değeri elde edilirken, 90°'de imal edilen numune (Parça
3) için 773 MPa çekme mukavemeti değeri elde edilmiştir. Yine Parça 1 için 114 HRB sertlik değeri elde
edilirken Parça 3 için 95 HRB sertlik değeri elde edilmiştir. Çalışmada benzer durum eğme numuneleri içinde
rapor edilmiştir. 0,02 µm katman kalınlığı ve 300 mm/s tarama hızı değerinde üretilen eğme numunelerinde
0°'de imal edilen numune (Parça 2) için 1859 MPa eğme mukavemeti değeri elde edilirken, 90°'de imal edilen
numune (Parça 4) için 1189 MPa eğme mukavemeti değeri elde edilmiştir. Ayrıca Parça 4 için R a değerinin
Parça 2'den daha büyük olduğu tespit edilmiştir. Katman kalınlığı sabit tutularak (0,02 µm) ve tarama hızı
300 mm/s'den 360 mm/s'ye çıkarıldığında mukavemet değerlerinde düşmenin olduğu rapor edilmiştir. Tarama
hızının sabit tutulup (300 mm/s) katman kalınlığı 0,02 µm'den 0,04 µm'ye çıkarıldığında ise yine mukavemet
değerlerinde düşmenin olduğu belirtilmiştir. DMLS yönteminde, enerji yoğunluğunun yüzey kalitesine
doğrudan etki ettiğini açıklayan çalışmalarda mevcuttur. Pal ve arkadaşlarının çalışmasında [28], DMLS
yöntemiyle PH1 paslanmaz çelik tozundan ISO 6892:1998-03 standardında çekme numuneleri üretmişlerdir.
150-195 W lazer gücünde ve 700-900 mm/s tarama hızı değerlerinde farklı işleme parametrelerinde ürettikleri
numunelere gerçekleştirdikleri mekanik testlerde enerji yoğunluğu değeriyle R a değeri arasında doğru orantı
olduğunu tespit etmişlerdir. Lazer gücünün artması ve tarama hızının azaltılmasıyla artan enerji yoğunluğu
yüzey kalitesini olumsuz etkilediğini rapor etmişlerdir. Diğer imalat yöntemlerinde olduğu gibi DMLS
yönteminde parça üretiminde nihai ürünü etkileyecek dolaylı parametreler mevcuttur. Bunlardan en temel
olanı tarama deseni veya tarama stratejisi olarak bilinen parametredir. Üretilecek parçanın kesit alanının lazer
ışınıyla taranması için birçok tarama stratejisi vardır ve bu stratejiler imalat sonrası parça üzerinde oluşan
kalıcı gerilmeleri doğrudan etkilemektedir. Başlangıçta, parçanın dış kısmı (kontur kısmı) lazer gücü (P) ve
tarama hızı (V) parametreleri kullanılarak lazer ışını yardımıyla sinterlenir. Lazer ışını, tezgah kafasının
belirlediği tarama yolunu mevcut katman için sinterleme prosesi tamamlanana kadar takip eder. Tarama
yolları arasındaki mesafe tarama yolu boşluğu olarak adlandırılır ve genellikle lazer ışını çap değerinin dörtte
birine ayarlanır [14, 22, 27]. İşleme esnasında sinterlenmiş bölge alanının genellikle lazer ışınının çapından
daha büyük olduğu gözlemlenir (Şekil 5a). Bu durum, düzeltilmesi gereken bir çap hatasıdır. Üretilecek
parçanın üç boyutlu ilk tasarımıyla aynı olması için lazer ışını parçanın kontur kısmından (parçanın dış ana
hatları başka bir değişle dış çevresinden) içeri doğru yarım kür genişliğinde kaydırılmalıdır. Bu pozisyon
düzeltme işlemine pratikte ışın ofseti denir (Şekil 5b). Tezgaha ışın ofset değeri tanımlanarak işleme
gerçekleştirilir. Şayet ofset değeri olması gerekenden daha büyük veya daha küçük ise, ışınlanmış bölgenin
parçacıkları cüruflu olabilir ve parça arzu edilen boyutsal hassasiyette üretilemez [14, 22, 26]. Bir diğer
önemli parametre de parçada çarpılmaya veya prosesi durdurmaya yol açacak olan katman kalınlığıdır.
DMLS yönteminde her bir katmanın (alt katman, ara katman, üst katman, çakışan alanlar) özel imalat
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parametreleriyle sinterlenmesi gerekir. Alt katman üretilecek parçanın alt kısmını oluşturan ve destek
düzlemiyle temas halinde olan katmandır. Bu kısım genellikle ilk 2 veya 3 katmandan oluşur. Alt katmanın
farklı parametre değerleriyle sinterlenmesindeki amaç, destek düzlemiyle üretilecek parçanın birbirine sıkı bir
şekilde kaynaması ve bu katmanın üst katmanların temelinin oluşturmasıdır. Ara katman, alt ve üst katman
arasında kalan kısım ara katman olarak tanımlanmaktadır. Ara katmanda, lazer ışınının nüfuz etme
derinliğiyle, sinterlenen katmanın kalınlığı eşit olmalıdır. Lazerin nüfuz etme derinliğinin fazla olması, bir
önceki katmanın erimesine yol açarak parçanın bozulmasına sebep olacaktır. Lazer ışını katman kalınlığından
az nüfuz ederse sinterleme istenen seviyede gerçekleşmeyecek, bu da katmanların birbirlerinden ayrılmasına
yol açacaktır. Ara katman, üretim alanının boyutuna göre istenilen yükseklikte olabilir. Üst katman, parçanın
üst kısmını oluşturan bu alan genellikle son 3 veya 4 katmandan meydana gelmektedir. Çakışan alanlar,
DMLS prosesinde üretilen parçanın şekline göre tek bir katman içerisinde ara katman, alt katman ve üst
katman bulunabilmektedir. Arada kalan bölgeler ise çakışan alan olarak tanımlanmakta ve farklı parametre
değerleriyle sinterlenmektedir. Dolayısıyla sinterlenen alanın çakışan alan olması durumunda, bu katmanın
imalat parametre değerlerinin alt ve üst katman imalat parametre değerlerinden farklı olması
gerekebilmektedir. Ayrıca katman kalınlığı çok büyük olursa, tekli katmanlar arasında uygun yapışma
meydana gelmez ve alttaki katmanların ayrılmasına yol açabilir. Eğer katman kalınlığı çok küçük olursa toz
seren merdane tozu sererken bir önceki katmanın sinterlenmiş kısmına ezebilir/çarpabilir ve alttaki
katmanlarda yırtılma meydana getirebilir. Bundan dolayı DMLS prosesinde çok hassas tabakalar üretmek için
özel stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır [14, 26].

Şekil 5. DMLS yönteminde imalat parametreleri: a) efektif lazer ışını, b) ışın ofseti ayarları [26]

2.4. DMLS Yönteminin Uygulama Alanları
DMLS yöntemi sayesinde uzay, otomotiv, elektronik, medikal, dental, kalıp, makine dâhil olmak üzere birçok
endüstri alanlanına yönelik geleneksel imalat yöntemleriyle üretilemeyecek kadar karmaşık parçalar
üretilebilmektedir. DMLS tezgahlarının yüksek yatırım maliyetlerine rağmen sağladıkları avantajlardan
dolayı gün geçtikçe tercih edilmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte kullanım alanı artmakta olan DMLS
teknolojisinin otomotiv, havacılık, endüstriyel ürünler, elektronik, medikal, savunma sanayi ve mimarlık gibi
birçok farklı pazarda önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir [14]. Günümüzde DMLS tezgahların çoğu
Almanya'da üretilmektedir. EOS-GmbH (Münich), Realizer-GmbH (Borchen), Concept Laser-GmbH
(Lichtenfels) ve SLM Solution (Lübeck) gibi firmalar bugün dünyanın birçok ülkesine DMLS tezgahı imalatı
gerçekleştirmektedir. Üretilen tezgahların hemen hepsi karbon çeliği tozu, paslanmaz çelik tozu, CoCr tozu,
titanyum tozu, alüminyum tozu, altın ve özel alaşım tozlarıyla üretim yapabilme kabiliyetine sahiptirler.
DMLS tezgahlarında mikro boyutlarda üretimler gerçekleştirebilmektedir. DMLS yöntemiyle uçak sanayisine
birçok parça üretilmektedir. Şekil 6a'da bir uçak motorunun kılavuz tekerleği elemanı görülmektedir.
298x120 mm boyutlara sahip olan parça DMLS yöntemi için gerçekten oldukça büyük olmasına rağmen
başarıyla üretilebilmiştir. Şekil 6b'de yine uçak sanayinde kullanılan AlSi12 tozundan üretilmiş bir parça da
görülmektedir. DMLS yöntemi uçak ve havacılık sanayisine oldukça avantaj sağlayan bir yöntemdir.
Geleneksel yöntemlerle imal edilen uçak motor kapağı menteşesi biyonik bir tasarımla DMLS yöntemiyle
çelik tozundan tekrar üretilmiştir. DMLS ile üretilen menteşede %50 ağırlık tasarrufu sağlanmış ve bütün
mekanik testlerden başarıyla geçmiştir (Şekil 7). DMLS yöntemiyle üretilmiş parçalar yüksek sıcaklıklara
maruz kalan uygulamalarda da kullanılabilmektedirler. Formula öğrencilerinin kendi aralarındaki rekabet
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yarışlarında araçları için tasarladıkları ve DMLS ile ürettikleri yarış otomobili eksoz manifoldları pratikte
kullanılmaktadır [24].

Şekil 6. DMLS ile üretilmiş uçak parçaları: a) motor kılavuz tekerleği, b) AlSi12 uçak parçası [24]

Şekil 7. Uçak motoru kapağı menteşesi [24]

3. SONUÇ
Bu bildiri kapsamında DMLS yönteminin işleme parametrelerinin (lazer gücü, tarama hızı, tarama mesafesi,
katman kalınlığı ve tarama stratejisi) çıktı özellikleri (mekanik mukavemet, yüzey pürüzlülüğü, tahmini
işleme hızı, boyutsal hassasiyet, işleme süresi ve maliyet) üzerine etkileri literatürde bulunan çalışmalarla
sunulmuştur. DMLS ile imalatta en etkin unsurun enerji yoğunluğu (J/mm3) olduğu sonucuna varılmıştır.
Tarama stratejisi, lazer ışını ofset ayarı ve imalat (inşa) yönü gibi dolaylı parametrelerin nihai ürün
özelliklerini doğrudan etkilediği için DMLS ile imalat öncesin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
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Abstract
Traffic volume is a very important input parameter for almost all area in transportation engineering such
as signalization design, pavement and geometric design of highways, transportation planning,
maintenance times, emergency planning, etc. It is accepted that the traffic volume is increasing
exponentially. Therefore a simple calculation is made to predict a future time traffic volume. However,
there are many parameters which are affecting the traffic volume. Climate conditions are a few of them
all. However, the effect of the specific climate condition to the traffic volumes and how effective these
climate condition on traffic volumes are should be determined to predict the future traffic volume more
accurately. Predicting the future traffic volume more accurately would benefit a better design. After
building a highway, accurately predicted traffic volumes would allow better maintenance and
rehabilitation planning, also. Therefore, climate and traffic data from Long Term Pavement Performance
Program are obtained. The relationship between these data is established using data mining program,
Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA). The highest correlation coefficient (78.41%)
have been obtained using the simple decision tree classifier. In addition to that, unexpected results like
the traffic volume are affected by the humidity value have been obtained. As a result, data mining for
establishing new relations between present data of the climate and traffic have been worked.
Keywords: Big data, climate, data mining, traffic load, relationship.

1. INTRODUCTION
Traffic volume is very important for transportation engineering. All parts of transportation engineering
(signalization, pavement and geometric design, planning, maintenance, etc.) use the traffic volumes as an
important input [1].
Generally, hot mix asphalt (HMA) pavements are designed for the next twenty years. A well-designed
highway should be able to carry the traffic loads still after twenty years. Therefore, an accurate prediction of
the traffic values for the next twenty years is very important. When the prediction is higher than normal, then
the highway’s quality rises with the construction costs. However, predicting the traffic volumes lower,
failures occur on the hot mix asphalt pavement. Also predicting the traffic loads correctly is very important
for the design process.
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It’s accepted that the traffic volumes are increasing exponentially. Therefore, a rate of increase is calculated
and used to predict the future traffic volumes. However, there are many parameters for predicting the future
traffic volumes.
In this paper, the relations of the climate data and the traffic loads are examined. For this examination, LongTerm Pavement Performance Program (LTPP) of the Federal Highway Administration, U.S. Department of
Transportation’s data are used. Data mining program used for establishing the parameters affecting the traffic
value.
WEKA software [2], has been used for the data mining on these data. The Waikato Environment for
Knowledge Analysis (WEKA) came to fill the gap for a combined workbench where researchers easily access
to techniques in machine learning [3]. Recently, WEKA became as a landmark system in data mining [4].
Data mining stands for finding the hidden information in a complex database [5-6]. There are many areas to
use the data mining technology such as agriculture [7], bioscience [8], astronomy [9], computer science [1012], and machine learning [13-15].
Climate and traffic data are taken from the LTPP website [16] for the state code 17, Illinois. The data are
arranged for the WEKA program and tried to establish a relationship between them. This process and the
result is explained in this paper.

2. LTPP DATA
Climate and traffic data are downloaded from the Long-Term Pavement Performance Program (LTPP) of the
Federal Highway Administration, U.S. Department of Transportation. By design process of the pavement,
Equivalent Single Axle Load (ESAL) is using. So, the ESAL value is selected for the traffic. And for the
climate data following eight parameters are selected:
•

Total precipitation for year (total_ann_precip)

•

Total snowfall for the year (total_snowfall_yr)

•

Average of daily mean air temperatures for year (mean_ann_temp_avg)

•

Calculated freezing index for year (freeze_index_yr)

•

Number of days in the period when the air temperature goes from less than zero degrees C to
greater than zero degrees C; assumes minimum daily temperature occurs before maximum daily
temperature (freeze_thaw_yr)

•

Average of daily mean wind speed for year (mean_ann_wind_avg)

•

Average of daily maximum relative humidity for year (max_ann_hum_avg)

•

Average of daily minimum relative humidity for year (min_ann_hum_avg)

There are 1997 data available for precipitation and snowfall between the years 1957 and 2012 on the server.
Also 1997 data for temperatures, freezing index and freeze thaw cycles which are available between the years
1957 and 2012. The count of the wind data available for the study is less which is 280 and the available years
are between 1984 and 2010. The minimum and maximum humidity values are collected between the years
1957 and 2010, and there are 481 data available. At last, the ESAL values are from the years between 1991
and 2010 with 323 data.
All these data are arranged and paired in accordance with the measurement/calculation years and the location
of the measurement/calculation point. As a result of this arrangement, 323 data set are obtained where all of
the above-mentioned parameters (data which are not present have been taken as zero).
The prepared data set is transformed into an attribute relation file format for using them in WEKA program.

3. RESULTS
All the 323 datasets are organised into an attribute relation file format which is readable for the WEKA
program. All nine attributes are in numeric form. The attribute code and the attribute names are shown in
Table 1.
The ninth attribute is expressing the traffic data and used as an output parameter. All the parameters are
uploaded to the program. The visual image of the data is shown in Fig. 1.
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Table I. Attributes of the data mining process.

Code

Attribute Name

Attribute Form

1

TOTAL_ANN_PRECIP

Numeric

2

TOTAL_SNOWFALL_YR

Numeric

3

MEAN_ANN_TEMP_AVG

Numeric

4

FREEZE_INDEX_YR

Numeric

5

FREEZE_THAW_YR

Numeric

6

MEAN_ANN_WIND_AVG

Numeric

7

MAX_ANN_HUM_AVG

Numeric

8

MIN_ANN_HUM_AVG

Numeric

9

ESAL_YEAR

Numeric

Fig. 1. Visual image of the data
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As seen in Fig. 1, the linear relationships between the freezing index and the snowfall are clearly shown. Also
the inverse relationship between mean annual temperature-snowfall and mean annual temperature-freezing
index are shown very clearly. All these relationships are expected states. Seen in Fig. 1, there are some other
relations between the data. However, the standard error estimation is increasing.

Table II. Correlation coefficients for each classifier.
Classifier
Correlation Coefficient (%)
Main Classifier

functions

lazy

a

Sub-Classifier
Gaussian Processes

70.54

Isotonic Regression

39.41

Least Median Sqaured Linear Regression

48.07

Linear Regression

51.81

Backpropagation

52.12

Pace Regression Linear Models

50.05

Normalised Gaussian Radial Basis Function

45.24

Simple Linear Regression

47.83

Support Vector Machine For Regression

48.32

Locally Weighted Learning

64.29

Additive Regression

62.00

Bagging

73.74

Random Space

75.80

Regression by Discretization

73.49

Single Conjunctive Rule

38.84

Simple Decision Table

78.41

Separate and Conquer

68.55

Decision Stump

38.84

M5base

71.84

Fast Decision Tree Learner

41.41

meta

rules

trees
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All of the uploaded data are associated with each other using WEKA program’s Classify section. There is
eight classifiers which are bayer, functions, lazy, meta, mi, misc, rules and trees. All 323 data sets are
associated with all of the classifiers available. Some of the above-stated classifiers weren't able for selection
because all the attributes are numeric. Also, the possible classifiers were done to data. The correlation
coefficients for each classifier are shown in Table 2.
As seen in Table 2, three from eight classifiers didn’t have any applicable classifier on the uploaded data.
Results from the usable classifiers are shown in Table 2. All these results are obtained using the percentage
split for the test option. 70% of the 323 uploaded data were used as test data, and the rest were the test data.
All the classifiers were used with their default settings.
As seen in Table 2, a classifier with the highest correlation coefficient is the simple decision table which class
for building and using a simple decision table majority classifier. The summary of the simple decision table is
given in Table 3.
As seen in Table 3, 114 rules have been created using the attributes with the codes of 1, 2, 3 and 5
(precipitation, snowfall, temperature, and freeze-thaw cycle). According to this result, annual precipitation
and snowfall are affecting the annual traffic volume which is expected. The freeze-thaw cycle affects the
annual traffic volume which is expected likewise. Driving on a frozen road would be very dangerous.
However, that the temperature affects the traffic volume could be considered as interesting. The temperature
value affects the traffic indirectly because, with precipitation, snow and freeze occur with low-temperature
values, surely. But, according to this result, high-temperature values could be effective on the traffic volumes.
However, a clear statement couldn’t be made before the weightings of the parameters are obtained.

Table III. Summary of the simple decision table.
Specification

Value

Feature Set (Selected Attributes)

1, 2, 3, 5

Number of Rules

114

Correlation Coefficient

78.41 %

Mean absolute error

162.7172

Root mean squared error

367,1441

Relative absolute error

30.4512 %

Root relative squared error

60.6992 %

Total Number of Instances

97

Apart from this results, there are some other interesting attribute selections for other classifiers. When the
classifiers with a 70% and higher correlation coefficient value are examined, wind speed and average of
maximum daily humidity are also effective according to Bagging, wind speed, average of maximum daily
humidity and average of minimum daily humidity are effective in addition to precipitation, snowfall,
temperature, freeze-thaw according to random space and regression by discretization, and snowfall, average
of maximum daily humidity, average of minimum daily humidity, temperature, and freeze index are effective
according to M5base.
Most surprising parameters were the average of daily humidity values. This result should be further studied to
determine the full effect of these parameters on the traffic volume.

4. CONCLUSION
This paper studies the relation between the climate and the traffic. Therefore, raw data for the state code 17,
Illinois, were obtained from the online Long-Term Pavement Performance (LTPP) program. Obtained
different climate data were organised and paired with the traffic data for the same section in the same year. As
a result of pairing, 323 data got ready for this study.
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The relations have been established using data mining software, Waikato Environment for Knowledge
Analysis (WEKA). Therefore, paired data were prepared as the attribute relation file format. All these data,
used for this study, were numeric. So, the applicable classifiers are selected and the analysis has been done
for each classifier with the default settings.
Best relation, with a correlation coefficient of 78.41%, have been obtained using a simple decision table.
According to this result, traffic volume is affected by the annual precipitation, annual snowfall, an average of
daily mean air temperature, and the count of freeze-thaw occurred days in a year.
Other relations with a high correlation coefficient (a correlation coefficient of 70% and higher) put forth that
wind speed, minimum and maximum humidity values are also affecting the traffic volume.
For future work, the full effect of these parameters on the traffic volume should be studied in details. So, the
prediction of the traffic volume for a future time would be more accurately.
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Abstract
With technology-based rehabilitation, the physical activity of the healthy individuals can be improved. At
the same time, individuals can benefit from technology-based practices for many purposes such as
improving balance, increasing coordination, protecting muscle strength, and providing flexibility. Kinect
is a technology that is attracting attention today in the field of rehabilitation.
In this study, using the Kinect technology which is one of the real-time 3D detection systems, a platform
has been established for treatment and education that enables individuals to make physical therapy
movements. The exercises that will be done by the individual are taught by the instructor. The exercises of
the individuals are controlled whether they are done accurate or not and also statistical information
about the rate of the accuracy of these exercises is presented. The information of the statistics that are
given after the completion of the exercises and sending this information via e-mail to the Physical
Therapy Specialist provides the Physical Therapy Specialist to be informed about his patient.
With this study, we are helping to make physical therapies by drawing attention to the idea that
individuals are playing a game. We make it easier for Physical Therapy Specialists to follow the situation
of their patients and help to shorten examination times. In this way, we are also introducing an
innovation in the field of health and physical therapy as it is possible to treat more individuals. At the
same time we also make it possible to use this study in different rehabilitation and evaluation processes.
Keywords: 3D, Kinect, Physical Therapy, Technology based rehabilitation, Unity3D.

1. GİRİŞ
Günümüz koşulları göz önünde bulundurulduğunda insanlar genel olarak ev, iş ve okul döngüsünde
yaşamaktadır. Bireylerin son zamanlarda dijital oyunlara ve iletişim araçlarına olan bağımlılıklarının artması
ile birlikte sosyal aktivitelerinde de azalmalar görülmüştür. Bunun bir sonucu olarak nörolojik, ortopedik,
romatizmal vb. birçok sağlık sorununu da bireyler yaşamıştır. Teknolojinin gelişimi ile birlikte birçok alanda
olduğu gibi fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında da sağlığı koruma amaçlı teknoloji temelli rehabilitasyon
yöntemleri uygulanmıştır.
Gerçek zamanlı 3-Boyutlu(3B) algılama sistemleri, bilgisayar ortamındaki çevre birimler (klavye, mouse vb.)
yerine kişinin bedensel hareketlerinin kullanılmasını amaçlamaktadır. Görüntülerdeki hareketli nesnelerin
takibinin sağlanabilmesi ve yorumlanabilmesi bilgisayarlı grafik uygulamalarındaki önemli konulardan
birisidir.
İnsan hareketlerini takip edebilme ve algılayabilme yeteneklerine sahip elektronik cihazların gelişimi ile
insan-cihaz etkileşimi sağlanmıştır ve hareketlerin yorumlanabilmesi kolaylaşmıştır. Hareketli hedeflerin
yorumlanabilmesi birçok sektörde önem kazanmıştır[1]. Hareket verilerini kabul edilebilir bir doğrulukta
yorumlayabilmek için takip edilen nesnelerin şekil özelliklerinin minimum hata ile tespit edilmesi gerekliliği
*
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gözlemlenmiştir[2]. Takip edilen nesnelere ait kenarların hassas tespit edilmesi, nesnenin gerçek şeklini de
ortaya çıkarmada kolaylık sağlamıştır[3]. Algılayıcı teknolojilerinin gelişimine paralel olarak gerçek zamanlı
3B algılama sistemleri de ilerleme kaydetmiştir. Böylelikle kullanıcılar ekstra ürünlere ihtiyaç duymadan
doğal yöntemlerle bilgisayarlar ile iletişimi sağlanabilmektedir[4,5].
Gerçek zamanlı 3B algılama teknolojileri ile kullanıcı kontrol aygıtlarından (joystick, hareket algılayan
bileklik vb.) bağımsızlaşmıştır. Hiçbir aygıt kullanmadan kullanıcının hareketlerinin algılanması platformun
sanal olduğu bilincini ortadan kaldırmakta ve kullanıcının kendisini bu platformun içinde hissetmesini
sağlamaktadır. Bu sayede kullanıcının beden hareketleri ile interaktif olabilmesi sağlanmaktadır[6,7].
Gerçek zamanlı 3B algılama teknolojileri, kişinin beden-eklem yapısını ve gerçek zamanlı hareketlerini,
kızılaltı ışın yayan projektörler ve CMOS algılayıcılarla komuta çevirerek sanal dünya ile etkileşim
sağlamaktadır[8]. Tarama ve derinlik hesaplama yeteneklerine sahip cihazlar arasında son yıllarda bu alanda
kullanılmaya başlanan yeni bir tür derinlik kamerası özelliği taşıyan Microsoft Kinect kamera ön plana
çıkmıştır. Microsoft Kinect algılayıcı kameranın, geleneksel 3B tarama cihazlarına nazaran günlük
kullanıcılar için daha kolay ve daha ucuz elde edilebilmesi onun en önemli tercih edilme sebeplerinden birisi
olmuştur.
Fizik tedavi egzersizleri hastaların sağlıklarını yeniden kazanmasına yardımcı olan hareketlerdir. Hastane
ortamında uzman doktorların kontrolünde yapılabilecek bu egzersizlerin hastaların evlerinde de tekrar etmesi
istenilebilmektedir. Hastanın ev ortamında yapacağı egzersiz ile ilgili ayrıntıları doktoruna bildirmesi
beklenilmektedir. Doktor tarafından hastaya egzersiz yapması için verilen hareket ve bu hareketlere ait
sayının egzersiz sonrasında doktora iletilmesi hastanın iyileşme sürecine katkıda bulunacaktır.
Bu çalışmada gerçek zamanlı 3B algılama teknolojileri kullanılarak bireylere fizik tedavi hareketleri
yapabilmesini sağlayan bir platformun oluşturulması amaçlanmıştır. Kişinin hangi hareketleri yapması
gerektiği eğitmen(sanal bir karakter) tarafından kişiye öğretilmektedir. Geliştirilen sanal ortam ile hastanın bu
hareketleri doğru ve eksiksiz bir şekilde yapıp yapmadığının kontrolü yapılabilmektedir. Hastanın tedavisini
doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlayıp tamamlayamadığı ile ilgili istatistiki bilgilerin kayıt ve kontrol
altına alınması sağlanmıştır. Mail yolu ile bu check-in sonuçları doktor ekranına iletilmiştir.

2. FİZİK TEDAVİ VE FARKLI EGZERSİZ TİPLERİ
Fizik tedavi uzmanları tarafından gelen hastalara belirli periyotlarda terapi seansları uygulanır ve hastaların
sağlıklı hale getirilebilmesi amaçlanır. Fizik tedavi uzmanları ön muayene olarak hastaların problemlerini
dinler ve şikâyetçi oldukları bölgelerdeki işlevsel eksiklikleri belirler. Gözlemlerine göre belirli tedavi
seansları uygulamak üzere süreci başlatır. Bu süreçte hastalara genellikle farklı egzersiz ödevleri verilir ve
hastaların bu egzersizleri nasıl yapması gerektiği ile ilgili bilgilendirme yapılır. Bilgilendirmedeki amaç
egzersiz hareketlerinin doğru bir şekilde tekrar edilmesini hastaya aktarabilmektir. Bunun için sözel ve
uygulamalı olarak fizik tedavi uzmanı tarafından hastanın uygulayacağı egzersiz hareketleri hastaya öğretilir.
Hastaların sağlığına kavuşabilmesi için yapılacak egzersiz hareketlerinin ve bu egzersiz hareketlerinin ne
kadar sıklıkla tekrar edileceği konusu önem taşımaktadır. Burada fizik tedavi uzmanının muayene sürecindeki
analizi tedavi süreci için en önemli gerekliliklerdendir[9]. Terapi seanslarının hastalar için öğrenme sürecine
ve iyileşmeye katkı sağladığı, belirli periyotlarla uygulanan egzersiz seanslarının hastaların rehabilitesine iyi
geldiği yapılan analizler sonucunda görülmüştür[10]. Hastaların fiziksel destek alarak (sopa, sandalye vb.)
uyguladıkları egzersiz hareketlerini daha başarılı bir şekilde tamamladığı gözlemlenmiştir. Fizik tedavi
uzmanları tarafından problemli bölgenin tedavisi için nesneler kullanılarak iyileştirme sıkça kullanılan bir
yöntemdir [11]. Fizik tedavi uzmanı tarafından teşhisi konulan ve tedavi süreci belirlenen hastanın, kendisine
verilen egzersizleri düzenli olarak tekrar etmesi gerekmektedir. Bu hareketler düzenli bir şekilde tekrar
edilirse ancak iyileşme sağlanabilmektedir. Aksi durumda bir iyileşme sürecinin olabilmesi muhtemel
değildir[12].
Doktorlar ile yapılan görüşmelerde hastalar tarafından bu egzersiz hareketlerinin yeterince önemsenmediği ve
tekrar edilmediği, hastane ortamı dışındaki bir platformda bu egzersizlere planlı bir şekilde devam edilmediği
veya hastane ortamı dışında bu egzersizleri uygulamış olsa dahi hastanın doktoruna çoğunlukla geri bildirim
yapmadığı anlaşılmıştır.Fizik tedavi egzersizlerinde kullanılan nesnelerin ve tedavinin bu nesneler ile
desteklenmesinin tedavi sürecini hızlandırdığı ve hastanın iyileşmesine yarar sağladığı da görülmüştür[13].
Hastalar ile yapılan görüşmelerde; nesneler kullanılarak yaptıkları egzersizlerde nesnelerden destek aldıkları
için kendilerini güvende hissettikleri ve daha rahat bir şekilde egzersiz hareketlerini tamamladıklarını
belirtmişlerdir[14].
Teknoloji temelli rehabilitasyon ile hastaların fiziksel aktivitelerinde geliştirme sağlanabilmiştir. Kinect,
rehabilitasyon alanında günümüzde ilgi gören bir teknolojidir. Aslında Kinect gibi oyun konsolları eğlence
amaçlı oyunları içermektedir ama burada oluşturulan platform ile hastaların tedavisinin yapılabilmesi
amaçlanmıştır. Hastanın farklı pozisyonlarda egzersiz hareketlerini tekrarlamasını istenilmiştir. Hastaların
bulundukları durum itibarı ile ağrı, kaygı, motivasyon vb. açılardan istenilen hareketleri yapabilmesi zor
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gelebilmektedir. Burada hastayı psikolojik açıdanda rahatlatmak ve konsantrasyonunu sağlamak faydalı
olacaktır. Bunun için bir oyun platformunda bu egzersizler tekrar ettirilmiştir ve hastanın hem farklı bir
dünyaya geçişini sağlanmıştır hemde gayret göstererek hareketleri tekrarlaması amaçlanmıştır. Bu sayede
bireyler oyun oynarken egzersiz yaptıklarını bile anlamadan oyuna konsantre oldukları için tedavileri
mümkün olabilmiştir. Oyun esnasında hareketleri doğru bir şekilde tekrarlayabilmeleri durumunda alacakları
puan ve sonrası moral ile hareketleri tamamlama ve başarabilme isteklerinin artırılması sağlanmıştır.
Bu teknoloji ile egzersiz sırasında hastaların farklı vücut bölgelerindeki fiziksel iyileşmenin artması
sağlanmıştır. Fizik tedavi uzmanının belirlediği reçeteyi, bireyin istediği yerde kullanarak egzersizleri
uygulayabilmesine imkân sağlanmıştır. Bu sayede Fizik tedavi uzmanlarının iş yoğunluğu azaltılmış ve tedavi
sürecinde daha fazla hastaya vakit ayırabilmelerine de katkıda bulunulmuştur.
Bu çalışmada fizik tedavi ve rehabilitasyonu sağlayabilmek adına doktorlar tarafından hastalarına genel
olarak verdikleri egzersizlerinden yola çıkılarak sandalye, sopa ve havlu ile yapılan egzersizler hakkında bilgi
verilmiştir.
Sopa egzersizi: Bu egzersiz bir omuz egzersizidir ve birey elinde bir sopa ile ayakta durmaktadır. Birey
sopayı eller vücudun önünde olacak şekilde tutar. Burada dirseklerin bükülü olmamasına ve sabit olmasına
dikkat edilir. Daha sonra sopa baş üzerine doğru yavaşça kaldırılır ve tekrar ilk konumuna geri indirilir. Fizik
tedavi uzmanının belirlediği tekrar sayısı kadar bu egzersiz hareketinin tekrarı sağlanır[15].
Çapraz sopa egzersizi: Bu egzersiz bir omuz germe egzersizidir. Birey ilk poziyonda avuç içleri yere bakacak
ve dirsekler düz olacak şekilde sopayı tutmalıdır. Daha sonra sağ kol yukarı ve sol kol aşağıda olacak şekilde
sopa yana doğru kaydırılarak bir süre beklenir ve başlangıç poziyonuna geri dönülür. Fizik tedavi uzmanının
belirlediği tekrar sayısı kadar bu egzersiz hareketinin tekrarı sağlanır. Daha sonra aynı hareket sol kol
yukarıda olacak şekilde de tekrarlanır[15].

(a)
(b)
Şekil 1. (a) Kadın Bireyin Sopa Egzersizi (b) Erkek Bireyin Çapraz Sopa Egzersizi

Sırtüstü bacak egzersizi: Bu egzersiz bir diz ve bel egzersizidir. Birey ilk poziyonda sırtüstü uzanır. Daha
sonra hangi bacağın egzersizi yapılacaksa o bacağını yukarıya doğru kaldırır. Burada önemli olan konu diğer
bacaktaki dizin sabit bir şekilde tutulmasıdır. Daha sonra bacak ilk başlangıç poziyonuna getirilir. Fizik
tedavi uzmanının belirlediği tekrar sayısı kadar bu egzersiz hareketinin tekrarı sağlanır. Daha sonra aynı
hareket diğer bacak için de tekrarlanır. Hasta bu egzersiz sırasında beline yük gelmemesine dikkat
etmelidir[15].

Şekil 2. Erkek Bireyin Sırtüstü Bacak Egzersizi

Düz sarkaç egzersizi: Bu egzersiz bir omuz egzersizidir. Birey ilk pozisyonda sağlam olan elini bir masa ya
da sandalyeden destek alacak şekilde tutar ve ayaktaki pozisyonunu alır. Daha sonra belini ve dizini hafifçe
kırarak öne doğru eğilir. Egzersizi yapılacak kolun dirseğinin düz olmasına dikkat edilmelidir. Kol önce öne
doğru sarkıtılır, daha sonra arkaya, sağa ve sola, en sonunda daire çizecek şekilde sarkıtılmaya devam edilir.
Fizik tedavi uzmanının belirlediği tekrar sayısı kadar bu egzersiz hareketinin tekrarı sağlanır. Bir sonraki
tekrarda ilk pozisyonda alınan hareket pozisyonunun açıklığı artırılır. Bu egzersizde ağrıyan omuzun
mümkün olduğunca çok çalıştırılması ve açılması hedeflenmiştir[15].
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Dairesel sarkaç egzersizi: Bu harekette denge çok önemlidir. Dengeyi koruyabilmeye ve beli zorlamamaya
dikkat edilmelidir. İlk pozisyonda bir masa ve sandalye tarzında bir nesneden destek alınır. Düz sarkaç
egzersizinden farklı olarak kol ile çember çizilmeye çalışılır ve fizik tedavi uzmanının belirlediği tekrar sayısı
kadar bu egzersiz hareketinin tekrarı sağlanır[15].

(a)
(b)
Şekil 3. (a) Kadın Bireyin Düz Sarkaç Egzersizi (b) Erkek Bireyin Dairesel Sarkaç Egzersizi

Sandalye egzersizi: Bu egzersiz bir diz egzersizidir. İlk pozisyonda bireyin sandalyeye oturması ve dengesini
sağlaması istenilir. Daha sonra birey, iyileştirmek istediği bacağının dizleri sabit olacak şekilde en az 1-2
saniye olmak üzere tutmaya çalışır ve ilk pozisyonuna tekrar geri getirir. Fizik tedavi uzmanının belirlediği
tekrar sayısı kadar bu egzersiz hareketinin tekrarı sağlanır. Diğer bacakla da egzersizin tekrarı yapılabilir[15].
Topuk egzersizi: Bel ve diz egzersizidir. İlk pozisyonda bireyin sandalyeye oturması ve dengesini sağlaması
istenilir. Daha sonra birey topuğunu yerden kesecek şekilde ayağını sandalyenin gerisine doğru çekmeye
çalışır. Daha sonra topuk ve ayak başlangıç pozisyonuna geri getirilir. Fizik tedavi uzmanının belirlediği
tekrar sayısı kadar bu egzersiz hareketinin tekrarı sağlanır. Diğer bacakla da bu egzersizin tekrarı
yapılabilir[15].

(a)
(b)
Şekil 4. (a) Erkek Bireyin Sandalye Egzersizi (b) Kadın Bireyin Topuk Egzersizi

3. OLUŞTURULAN FİZİK TEDAVİ PLATFORMU
3.1. Fizik Tedavi Platformu ve Kinect
Bu çalışmada gerçek zamanlı 3B algılama sistemlerinden Microsoft Kinect cihazı kullanılarak kişilerin fizik
tedavi görebilmesini sağlayan bir platform geliştirilmiştir. Oluşturulan eğitim plaftormunda eğitmen
tarafından bireye yapması gereken hareketler gösterilmiştir. Burada hastanın tüm hareketleri eksiksiz bir
şekilde tamamlayabilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada birey 4 farklı egzersiz hareketini sırasıyla tekrar
etmiştir. Herhangi bir egzersiz hareketini tamamlayamadan bir sonraki egzersiz hareketine geçememiştir.
Bireyin hareketleri tamamlama oranları ile ilgili istatistiki bilgiler verilmiştir ve bu sayede bireyin egzersizine
olan konsantrasyonu sağlanarak bireyin hareketleri tekrarlayabilmesiyle ile bireye ayrı bir motivasyon
sağlanmıştır.
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Şekil 5. Oluşturulan Fizik Tedavi Platformu

Kinect’ te bulunan Kamera, Derinlik Sensörleri, Mikrofon Grubu ve Motor Mekanizması sayesinde bireye ait
hareketlerin algılanabilmesi sağlanmıştır. 43 derece dikey eksende, 57 derece yatay eksende aktif görüntü
çekim aralığına sahip kamera ile bireyden gelen kırmızı, yeşil ve mavi renkler yakalanmıştır. Eş zamanlı 6
farklı kişiyi takip edebilme kabiliyetine sahip derinlik sensörü ancak en iyi yakalayabildiği 2 kişi üzerinde
işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Burada derinlik sensörü ile birey ve cihaz arasındaki mesafe bilgisi elde
edilmiştir. Kinect’in derinlik algılama mesafesi 0.8 - 4 metre arasında olmasına rağmen çalışmamızda en iyi
sonuçlar 1.5 - 3.5 metre arasında görülmüştür. + / - 27 derece dikey hareket kabiliyetine sahip motor
mekanizmasi Kinect’in sınırlı açıyla dahi olsa otomatik olarak aşağı-yukarı yönde hareketini sağlamıştır.
Ortamdaki gürültüden, kullanıcı seslerini izole edebilen mikrofon grubu bu çalışmada kullanılmamıştır. Eş
zamanlı olarak farklı 2 kişiye ait 20 farklı bölgeyi anlık olarak algılayıp izleyebilme özelliğine sahip Kinect
tarafından bireylerin algılanabilmeleri ve iskeletlerinin oluşturulmaları için bireylerin kameranın görüş alanı
içerisinde olması gerektiği gözlemlenmiştir.
Microsoft'un oyun konsolu XBOX 360 ile kullanılan Kinect’in, Kinect SDK ile Windows uygulamalarında
kullanılabilmesine imkân sağlanmıştır. Kinect yazılım kütüphaneleri donanımın sağladığı verilerin
işlenmesine imkân vermiştir. Kinect içerisinde bulunan görüntü işleme algoritmasıyla görüntüde yakaladığı
en temel insan şekli için bir iskelet sistemi oluşturulmuştur. Kinect ile Windows Presentation Foundation
(WPF), Unity 3D, JavaScript, C# teknolojileri kullanılarak uygulama ortamı geliştirilmiştir.
Bu çalışmada Unity 3D oyun platformu ile eğitmen ve bireyin egzersiz hareketlerini uygulayabilmeleri için
bir eğitim platformu oluşturulmuştur. Uygulama C# .net ile geliştirilmiştir. Uygulamada oluşturulan sınıflar
ile Kinect cihazının çalışıp çalışmadığının kontrolü, kullanıcının algılanabilmesi, kullanıcı üzerindeki iskelet
yapısının algılanabilmesi, Kinect ile kullanıcı arasındaki algılanan hareketlerin yorumlanabilmesi ve
uygulamadaki diğer sınıfların haberleşmesi sağlanmıştır. Unity 3D ile hazırlanan bu platforma spor
merkezlerinde yoğunlukla kullanılan spor aletleri eklenmiştir ve görsel bir tasarım kazandırılmıştır. Bu
sayede bireyin bir oyun oynuyormuş düşüncesi ile ilgisi çekilerek fizik tedavi seansı gerçekleştirilmiştir.

3.2. Deneysel Sonuçlar
Eğitmen tarafından birinci harekette vücudun sağa ve sola çevrilmesi istenilmiştir. Bu egzersizde birey ayakta
vücudu sabitken sağa ve sola dönüşler yapmıştır. Bu egzersiz bel, karın ve omuz egzersizidir. Eğitmen görsel
olarak bu hareketi tekrarlayarak bireyin hareketi nasıl yapması gerektiğini göstermiştir. Egzersiz hareketi ve
sayısı fizik tedavi uzmanları tarafından belirlenmektedir ve hastanın durumuna göre çeşitlilik göstermektedir.
Burada egzersiz hareketleri tekrar sayısı 4 olarak belirlenmiştir. Eğitmen tarafından birey egzersiz hareketini
tamamlayana kadar sağa ve sola dönüş hareketleri tekrarlanmıştır. Burada bireyin egzersiz hareketini
gözlemlemesi amaçlanmıştır. Egzersiz sonrası bireyin biraz dinlenmesi istenilmiştir. Birinci egzersize ait
görsel Şekil 6’da sunulmuştur.
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(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

(f)

Şekil 6. (a) Bireyin Sola dönüş poziyonu (b) Avatarın Sola dönüş poziyonu (c)ve(f) Başarı oranı (d) Bireyin Sağa dönüş
poziyonu (e) Avatarın Sağa dönüş poziyonu

Eğitmen tarafından ikinci harekette bireyin kolunu sola doğru esnetmesi istenilmiştir. Bu egzersiz bir kol ve
omuz egzersizidir. Birey ayakta vücudu sabitken yatay bir biçimde tuttuğu sopayı sağ kolu kıvrımlı ve sol
kolu sabit bir şekilde sol omzunu baş hizasına doğru hareket ettirmiştir. Birey daha sonra sopayı tekrar
başlangıç noktasına geri getirmiştir ve eğitmenin belirlediği tekrar sayısı kadar bu egzersiz hareketinin
tekrarını sağlamıştır. Eğitmen görsel olarak bu hareketi tekrarlayarak bireyin hareketi nasıl yapması
gerektiğini göstermiştir. Egzersiz sonrası bireyin biraz dinlenmesi istenilmiştir. İkinci egzersize ait görsel
Şekil 7’de gösterilmektedir.

(a)

(b)
(c)
Şekil 7. (a) Bireyin duruş poziyonu (b) Avatarın duruş poziyonu (c) Başarı oranı

Eğitmen tarafından üçüncü harekette bireyin kolunu sağa doğru esnetmesi istenilmiştir. Bu egzersiz bir kol ve
omuz egzersizidir. Birey ayakta vücudu sabitken yatay bir biçimde tuttuğu sopayı sağ kolu kıvrımlı, sol kolu
kıvrımlı ve sabit bir şekilde sağ omzunu baş hizasına doğru hareket ettirmiştir. Birey daha sonra sopayı tekrar
başlangıç noktasına geri getirmiştir ve eğitmenin belirlediği tekrar sayısı kadar bu egzersiz hareketinin
tekrarını sağlamıştır. Eğitmen görsel olarak bu hareketi tekrarlayarak bireyin hareketi nasıl yapması
gerektiğini göstermiştir. Egzersiz sonrası bireyin biraz dinlenmesi istenilmiştir. Üçüncü egzersize ait görsel
Şekil 8’de gösterilmektedir.

(a)

(b)

(c)

Şekil 8. (a) Bireyin duruş poziyonu (b) Avatarın duruş poziyonu (c) Başarı oranı
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Eğitmen tarafından dördüncü harekette bireyin sağ tarafına destek alabileceği uygun boyutta bir nesne
bulundurulması istenilmiştir. Bu egzersiz bel, karın ve bacak germe egzersizidir. Birey ayakta vücudu
sabitken sağ kolu açık ve vücuduna dik olacak şekilde yanında bulunan uygun boyuttaki sandalye, masa vb.
nesneyi tutmuştur. Daha sonra sol eli ile sol ayakucuna doğru esnemeye çalışmıştır. Birey daha sonra yavaşça
doğrularak ilk hareket pozisyonunu almaya çalışarak ve bu şekilde egzersizi tekrar etmiştir. Dördüncü
egzersize ait görsel Şekil 9’da gösterilmiştir.

(a)

(b)

(c)

Şekil 9. (a) Bireyin duruş poziyonu (b) Avatarın duruş poziyonu (c) Başarı oranı

Her egzersiz hareketinin birey tarafından başarı ile tamamlanması sonrasında ilgili egzersiz hareketi için
başarı oranı verilmiştir. Birey tarafından bütün egzersiz hareketleri sırası ile tamamlandıktan sonra egzersiz
hareketlerine ait istatistikî bilgiler sunularak ortalama başarı oranı hesaplanmıştır. Bu istatistikî bilgiler sistem
tarafından otomatik olarak e-posta yolu ile Fizik Tedavi Uzmanı’na gönderilmiştir. İlgili görsel Şekil 10’da
gösterilmektedir.

Şekil 10. Egzersiz Sonuç Raporu

SONUÇLAR
Hareket temelli işlem teknolojilerinden Kinect kullanılarak bireyler için fizik tedavi platformu geliştirilmiştir.
Geliştirilen uygulama ile hastaların Kinect ile etkileşimini sağlanarak fizik tedavileri için farklı bir sanal
platform denenmiştir. Bu çalışma ile bireylerin bir oyun oynuyormuş düşüncesi ile ilgisi çekilerek fizik tedavi
seansı gerçekleştirilmiştir, farklı rehabilitasyon ve değerlendirme süreçlerinde kullanılabilmesine imkan
sağlanmıştır.
Geliştirilen sanal platformda; fizik tedavi uzmanlarının Kinect teknolojisi ile geliştirilen oyunları hastaların
ihtiyaçlarına göre seçebilmekte ve hastalara uygun tedavi programı hazırlayabilmektedirler. Fizik tedavi
uzmanları tarafından hastaları için muayene sırasında en uygun tedavi yöntemi, uygulanması gereken egzersiz
hareketleri, kısa ve uzun dönem hedefler belirlenmektedir. Fizik tedavi uzmanları tarafından öncelikle
teknolojik yöntem hakkında hastaya ve hasta yakınlarına eğitim verilmelidir. Daha sonra fizik tedavi uzmanı
ve hasta uygulamayı birlikte gerçekleştirmelidir. Fizik tedavi uzmanı gerekli görürse seans aralarında
değerlendirmelerini tekrarlamakta, hasta ve yakınlarına bildirimlerde bulunabilmektedir. Oluşturulan Sanal
Fizik Tedavi Platformu ile özellikle evde yapılan fizik tedavi egzersizlerinin analizi noktasında özgün bir
sistem ortaya konulmuştur. Egzersiz hareketlerinin tamamlanması sonrasında verilen istatistikî bilgiler ve bu
bilgilerin e-posta yolu ile doktoruna gönderilmesi sayesinde hastanın hatasız tedavi takip imkanı sağlanmıştır.
Geliştirilen Sanal Fizik Tedavi Platformu sayesinde doktorların hastalarının durumunu takip edebilmeleri
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kolaylaştırılarak muayene sürelerinin de kısalmasına katkıda bulunulmuştur. Bu sayede daha fazla bireyin
tedavi edilebilmesi mümkün olacağından sağlık ve fizik tedavi alanına da katkı sağlanması amaçlanmıştır.
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Investigation of Montmorillonite Surface Propertıes
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Abstract
In this study, adsorption of malachite green from aqueous solution onto montmorillonite
has been investigated. Montmorillonite was characterized by XRD, FT-IR, SEM. Adsorption
experiments were carried out as a function of initial malachite green concentration. Adsorption
data were modeled using the Langmuir and Freundlich adsorption isotherms. The adsorption of
malahite green onto montmorillonete follows the Freundlich isotherms.
Keywords: Montmorrillonite, adsorption, characterization

1. INTRODUCTION
The textile industry is producing increasing amounts of waste because of ground dye
consumption. Dyes are toxic to aquatic life and have carcinogenic, teratogenic, and mutagenic
effects on them [1]. The removal of dye from wastewater is a major problem due to difficulty in
treating such wastewaters with conventional treatment methods. These processes are costly and
cannot effectively be used to treat wastewater consisting of a wide range of dyes. Liquid phase
adsorption processes have been shown to be highly efficient for removal of colors, odor, and
organic and inorganic pollutants from in textile wastewater [2].
In this study, attempt was made to remove malachite green by using montmorillonite as
adsorbent. The parameters equilibrium has been described by the use of Langmuir and Freundlich
models.
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2. MATERIALS AND METHODS
2.1 Adsorbent and Dye
The dried sorbent was crushed and milled. The particle sizes were less than 125 μm.
Malachite green was used as adsorbate in this work. Malachite green is cationic dye. The
spectrophotometric determination of MG was carried out using a Shimadzu UV/Vis
spectrophotometer in 617 nm. Measurement in 5 milliliters of cuvettes were used.

2.2 Adsorption Experiments
The amount of dye adsorbed onto montmorrilonite, q t (mg.g-1), was calculated by the
mass balance relationship represented by Equation (1) as follows:

qt =

C 0 −C t
V
W

(1)

where C 0 and C t are the initial and final (at time t) liquid-phase concentrations of the dye (mg.L-1),
respectively, V is the volume of the solution (L), and W is the weight of the dry of
montmorrilonite used (g).
3. RESULT AND DISCUSSION
3.1. The structure characterization of montmorillonite
The X-ray diffractogram and SEM of montmorillonite are given in Fig.1. When the figure
of XRD is scrutinized, it is seen that the sample includes variable structure. According to SEM
photograph of the montmorillonite has got fibrous structure.

Figure.1. SEM and X-Ray
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FTIR spektrum of montmorrilonite is given Fig.2. Within the structure, the peaks
belonging to the carbonate group are around 1400 cm-1, and the peaks belonging to the 1800 cm-1
for lactone.

Figure.2. FTIR Spektrum of montmorillonite

3.2. Adsorption equilibrium data analysis
The application of adsorption isotherms is a precondition to understand the adsorbateadsorbent interaction. There are many equations to analyze experimental adsorption equilibrium
data. Langmuir [3] and Freundlich [4] equations are the most accepted surface adsorption models
for single solute systems.
The adsorbed layer is unimolecular in Langmuir models. The model can be represented by the
following linear form :

Ce
C
1
=
+ e
q e Q0 b Q0
(2)
where C e is the equilibrium concentration (mg.L–1), q e is the amount adsorbed at equilibrium
(mg.g–1), Q 0 is the Langmuir constant related to adsorption capacity (mg.g–1), and b is the
Langmuir constant related to the energy of adsorption (L.mg–1). The essential characteristics of the
Langmuir dimensionless constant separation factor or equilibrium parameter, R L , are defined by
the following equation:

RL =

1
1 + bC 0

(3)
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where C 0 is the initial tannic acid concentration in mg.L–1. The value of the separation factor R L
indicates the nature of the adsorptin process.
The Freundlich adsorption model is shown to be consistent with an exponential distribution of the
active centers, which is a characteristic of heterogeneous surfaces. The Freundlich adsorption
isotherm can be expressed as follows:

log q e = log K f +

1
logC e
n

(4)

where K f is a constant for the system related to the bonding energy. The 1/n value indicates the
relative distribution of high-energy sites and depends on the nature and strength of the adsorption
process .
The plots of the linear forms of the Langmuir (Fig.3) and Freundlich (Fig.4) adsorption
isotherms of malahite green obtained at 25 oC. All the parameters of the isotherm model for the
adsorption of malahite green onto montmorillonete are illustrated in Table 1. The adsorption of
malahite green onto montmorillonete follows the Freundlich isotherms, as shown by the R2 values
(0,997) in Table 1.

Figure.3. Langmuir Isotherm
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Figure.4. Freundlich Isotherm

Table.1. Isotherm constants.
Langmuir Isotherm
C0
(mg.L–1)

RL

25
50

0.705
0.545

75

0.443

100
125

0.374
0.324

Freundlich Isotherm

Q0
(mg.g–1)

b
(L.mg–1)

R2

kf
(L.g–1)

n

R2

250

0.0167

0.849

4.62

1.14

0.997

4. CONCLUSION
The results obtained from the present study can be summarized as follows:
•
•

XRD for montmorrillonite seen kalsite and quartz peaks
Malachite green adsorption onto montmorrillonite follows the Freundlich isotherm.
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Examınıng Characterızatıon Pıne Cone and Dye Adsorptıon
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44280, Malatya, Turkey

Abstract
In this study, adsorption of methylene blue from aqueous solution onto pinecone has been investigated. Pinecone
was characterized by XRD and SEM. In order to explain the adsorption kinetics fit of pseudo-first, pseudo-second
order, were used. The best fitting kinetics model was pseudo-second order.
Keywords: Adsorption, waste, characterization, methylene blue

1. INTRODUCTION
Adsorption has been an effective separation process for a wide variety of applications. The
application of low-cost adsorbents including carbonaceous materials, agricultural products and
waste by-products has been investigated. In recent years, agricultural by-products have been
widely studied for metal removal from water [1]. Pine cone biomass has been applied as
biosorbent for metal and dye waste waters by alot of studies.The presence of chemical compounds
such as holocellulose (46.5%), cellulose (18.8%) and lignin (37.4%) provides acidic functional
groups which accounts for the metal and dye capacity of pine cone powder [2].
In this study, pinecone collected from the campus area is used. Pinecone was used as adsorbents
to remove methylene blue from aqueous solutions. The parameters of kinetic involved in this
process was investigated.
2. MATERIALS AND METHODS
2.1 Adsorbent
Pinecone sorbent was transferred to an oven set at 100 °C for 24 h to reduce the water content. The
dried sorbent was crushed and milled. The particle sizes were less than 125 μm.

2.2 Dye
*
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Methylene blue was used as adsorbate in this work. Methylene blue is cationic dye. MB
has the molecular formula C 16 H 18 N 3 SCl and the molecular weight of 319.85 g.mol

-1

. The

spectrophotometric determination of MB was carried out using a Shimadzu UV/Vis
spectrophotometer in 662 nm. Measurement in 5 milliliters of cuvettes were used.
2.3 Adsorption Experiments
The amount of dye adsorbed onto agricultural waste, q t (mg.g-1), was calculated by the
mass balance relationship represented by Equation (1) as follows:

qt =

C 0 −C t
V
W

(1)

where C 0 and C t are the initial and final (at time t) liquid-phase concentrations of the dye (mg.L-1),
respectively, V is the volume of the solution (L), and W is the weight of the dry of pinecone used
(g).
For kinetic studies, the same procedure was followed, but the aqueous samples were taken
at present time intervals. Almost 55–65 % of dye is adsorbed at 100 mg.L-1 concentration for
equilibrium studies.
3. RESULT AND DISCUSSION
3.1. The structure characterization of pinecone
The X-ray diffractogram and SEM of pinecone are given in Fig.1. When the figure of
XRD is scrutinized, The characteristic main peaks of cellulose at the 2θ of 19.3◦ and 34.5◦ can be
observed. These peaks are indicative of highly organized crystalline cellulose. According to SEM
photograph of the pinecone has got fibrous structure.

Figure.1. SEM and X-Ray

3.2. Adsorption kinetic data analysis
To investigate the adsorption kinetics of methylene blue(MB), two kinetic models,
namely, pseudo first-order, pseudo second-order for the adsorption of methylene blue molecules
are analyzed at the temperatures of 298, 313 and 333 K.
The rate constant for the adsorption of MB onto pinecone determined by the pseudo firstorder equation is expressed as follows [3]
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dq t
= k 1 (q e – q )
dt

(2)

where k 1 (min–1) is the pseudo first-order rate constant. Integrating Eq. (2) with respect to the
integration conditions of q = 0 to q = q t at t = 0 to t = t, the kinetic rate expression becomes

ln( qe − qt ) = ln qe − kt

(3)

where q e and q t are the amounts of MB adsorbed (mg.g–1) at equilibrium and time t (min),
respectively.
The adsorption kinetics have been determined by the pseudo second-order model
developed by the follwoing equation [4]

1
t
t
=
+
2
qt k 2 q e q e

(4)

where k 2 is the second order-rate constant (g.mg–1.min–1) and h = k 2 q e 2, where h is the initial
adsorption rate (mg.g–1.min–1).
The activation energy is calculated from the linearized Arrhenius equation represented as
follows:

ln k2 = ln k0 −

Ea
RT

(5)

where k 2 is the rate constant of adsorption (g.mol–1.min–1), k 0 is the temperature-independent
factor (g.mol–1.min–1), E a is the activation energy (kJ. mol–1), R is the gas constant (J.mol–1.K–1),
and T is the adsorption temperature (K).
The plot of ln(q e -q t ) versus t should give a linear relationship, from which k 1 and q e can
be obtained from the slope and intercept of the plot, respectively (Fig.2). The k 1 values, calculated
q e values, and correlation coefficients are provided in Table 1. The coefficient of correlation for
the pseudo first-order kinetic model is not high for all the temperatures studied. Moreover, the
determined values of q e calculated from the equation differ from the experimental values, which
show that the adsorption of MB onto pinecone is not a first-order reaction.

Fig.2. The pseudo-first order adsorption kinetics of MB adsorption at different temperatures.
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The plot of (t/q t ) versus t of Eq. (4) should give a linear relationship, from which q e and
k 2 can be determined from the slope and intercept of the plot, respectively (Fig.3). The correlation
coefficient is 1, and the values of q e calculated from the equation agree with the experimental
values, which shows that the process follows a pseudo second-order kinetics.

(a)

(b)

(c)
Figure.3. The pseudo-second order adsorption kinetics of MB adsorption at different temperatures.(a)298K, b)313 K, c)
333K)
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The plots of lnk 2 versus the absolute temperature 1/T yield straight lines for all
concentrations. The activation energy value is provided in Table 1, which is equal to 18.23 kJ.
mol–1. Because the activation energy is low, the adsorption reaction follows an ion-exchange
diffusion-controlled mechanism. This confirms the fact that the adsorption is physical [5-6]

Table 1: Kinetic parameters for the effects of solution temperature and concentration.
TEMPERATURES(K)
298

313

333

46.75

48.96

50.25

q e (mg.g-1)

7.16

7.62

5.45

k 1 (min-1)

0.06

0.07

0.04

0.725

0.915

0.814

q e (mg.g–1)

48.89

49.02

50.02

k 2 (min-1)

0.025

0.033

0.04

h (mg.g–1.min–1)

59.76

79.30

100.08

0.979

0.985

0.992

q e(experimental) (mg.g–1)
The pseudo first-order

2

R

The pseudo second-order

2

R

E a (kJ. mol–1)

18.23

4. CONCLUSION
The results obtained from the present study can be summarized as follows:
•

XRD peak for pine cone are indicative of highly organized crystalline cellulose.

•

Methylene blue adsorption onto pine cone follows a pseudo second-order kinetics.
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Abstract
Hot dip galvanizing process without additional alloy which implemented to steels surfaces provides
corossion resistance for short-lived. Alloy coating process is carried out with zinc and different molten
metals to improve the corrosion resistance. Thanks to this process, life time of metal that used at different
corrosive condition is improved against corrosion for all weather condition. In this study, a metals which
consists of Zn, Al, and Mg was used because of their higher tendancy to react with oxygen according to
iron to coat of steel surface. Corrosion resistance increases with ternary eutectic phase (Zn/Al/MgZn 2 )
which created by additively %5Al and %0,5 Mg into zinc. According the salt spray test of ASTM B 117,
corrosion resistance of coating galvanizing, Zn-%5Al, Zn-%5Al-%0,5Mg with the same coating weight is
compared with each other. With the addition of metal aluminum and magnesium, the corrosion resistance
has increased substantially. In this research, the samples were used which coated with Zn, Zn-%5Al, Zn%5Al-%0,5Mg of SAE 1006 C steel wire by hot dip method in 450 C. As a result of the work done, the
coating surfaces were examined metallurgically. Scanning electron microscopy was used to determine
microstructural characterization. According the research, XRD test results showed that the corrosion
product of Zn-5Al-0.5Mg alloy coating was almost Zn 5 (OH) 8 C 12 ·H 2 O. The features of
Zn 5 (OH) 8 C 12 ·H 2 O are low electric conductivity, insolubility and good adhesion.
Keywords: Aluminum, Coating, Magnesium, Steel Wire, Zinc.

1. GİRİŞ
Mükemmel mekanik özellikler, geniş üretim ve düşük maliyetli üretim sayesinde çelikler neredeyse her
alanda örneğin; makine imalatı, yapı, destek malzemesi olarak kullanılabilmektedir. Fakat demir çelik
malzemelerin atmosferik korozyona direnci düşüktür [1]. Sıcak daldırma, çelikleri korozyondan korumak için
çok etkili bir yöntemdir [1]. Çinko kaplama çelik yüzey için bir bariyer görevi görür ve galvanik koruma
sağlar. Çinko kaplamanın aşınma direnci Al ve Mg ilaveleri ile güçlendirilebilir [3].
Galvanizleme ile çinko ve alttaki çelik arasında metalurjik bir bağ oluşturulmaktadır. Erimiş çinko, Zn-Fe
arasında alaşım tabakaları oluşturmak için çelik içindeki demir ile reaksiyona girer. Çinko; çelik için
anodiktir ve galvanik korozyon durumunda çinko anot olurken, demirli substrat katot haline gelir ve
paslanmaz [3].
Galvaniz kaplamanın korozyon direnci, Mg eklenmesiyle önemli ölçüde iyileşmektedir. Eklenen Mg
miktarına bağlı olarak kırmızı pas oluşumunun başlangıç zamanı uzamaktadır. Bununla birlikte artan Mg
miktarı ile çatlama direnci azalmaktadır [4].
Sıcak daldırma galvanizli çelikler, kurban olarak görev yapan çinkonun mükemmel korozyon önleme
kabiliyeti, boyanabilirliği ve düşük maliyeti sayesinde hayatımızın hemen hemen her alanında örneğin ; inşaat
ve bina yapımlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha uzun hizmet ömrü için yüksek korozyona
dayanıklı çelik taleplerinin, küresel çevrenin korunması ve kaynakların korunması konusundaki artan kaygısı
*

Corresponding author. Tel.: +90-424-237 0000/4217: fax: +90-424-236 7064.

E-mail address: ayorhan@gmail.com (A. Orhan).

341

göz önüne alındığında büyümesi bekleniyor. Bunun sonucu olarak; Zn, Al ile alaşımlandırılarak çelik
malzemelerin yüzeyleri kaplanmaktadır [5]. Bunlar hem Zn’nin korozyona karşı koruma kabiliyetini hem de
Al’nin pasifleştirilmesi nedeniyle galvanizli çelikten daha yüksek bir korozyon direncine sahip olunmasını
sağlamaktadır. Ayrıca; Zn’nin Al ve Mg ile birlikte alaşımlandırılması ile korozyon direnci üzerinde önemli
bir artış sağlanmaktadır [5].
Çinko tek başına belli bir noktaya kadar koruma sağlamaktadır [6]. Bu amaçla korozyon dayanımı çinko
kaplamadan daha yüksek olan Zn+Al+Mg alaşımlar ile kaplama çalışmaları yapılmaktadır [7]. Oluşturulan
üçlü ötektik faz ile (Zn/Al/MgZn 2 ) korozyon direncinin galvaniz ve galfan kaplamadan yüksek olması
sağlanmaktadır [7]. ASTM B 117 testine göre pH : 6,5 olan %5 NaCl tuz püskürtme yöntemiyle korozyona
dayanıklılık testleri de yapılabilmektedir.

2. MATERYAL VE METOT
Yapılan çalışma da sıcak daldırma yöntemi ile Zn-Al-Mg alaşım kaplama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Kullanılan temel hammadde 6 mm SAE 1006 filmaşin olarak belirlenmiştir. Soğuk deformasyon sonrası
filmaşin çapı 3 mm’e düşürülmüştür. Isıl işlem sonrası çelik tel çift sıcak daldırma yöntemi ile önce Zn,
sonrasında Zn-Al-Mg alaşım ile yüzey kaplama işlemine tabi tutulmuştur. Yapılan çalışmalar sonucu Zn-Al
alaşım içerisine çok az miktarda Mg metalinin eklenmesi ile korozyon direncinde meydanda gelen
değişikliğin belirlenmesi için alınan numuneler; ASTM B 117 tuz sisi testine tabi tutulmuş olup, optik ve
taramalı elektron mikroskobu ile mikroyapı analizi, sarma testi sonrası ise kaplama yapışkanlığı hakkında
bilgi edinilmiştir.

2.1. Hammadde
Yapılan çalışmada 6mm SAE 1006 filmaşin kullanılmıştır. TS EN 10204 standartına göre kullanılan
hammadde için analiz yapılmıştır. Analiz sonucu Tablo I’dedir.
Çinko külçeler %99,995 saflıktadır (Tablo II). Zn-Al-Mg külçeler %5 Al ve %0,5 Mg içermektedir (Tablo
III).

Tablo I. Hammadde Kimyasal Analiz
C

Si

Mn

P

S

Cu

Cr

0,058

0,17

0,31

0,018

0,0154

0,0502

0,0313

Sn (Tin)

Pb (Lead)

Tablo II. Çinko Külçe Kimyasal Analiz

Zn (Zinc)

99,9960

Al
(Aluminum)

Cd
(Cadmium)

Cu (Copper)

0,0002

0,0001

0,0001

Fe (Iron)

0,0015

Tablo III. Zn-Al-Mg Külçe Kimyasal Analiz
Zn

Al

Mg

Balance

5

0,5
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0,0001

0,002

2.2. Proses Ön İşlemleri ve Sıcak Daldırma
Filmaşin olarak satın alınan çelik teller soğuk deformasyona uğratılarak tel çekme işlemi ile çapları 3 mm’e
düşürülmüştür. Tel çekme işlemi sonrası çelik teller tavlama işlemine tabi tutulmaktadır. Böylece hem tel
çekme sırasında tel yüzeyinde kalan sabunların yanması ve yüzeyden uzaklaştırılması sağlanmış olup hem de
müşteri talebine göre yumuşatma işlemi gerçekleştirilerek mukavemet ayarlanır. Tavlama sonrası tel su ile
soğutma ünitesinden geçtikten sonra yüzeydeki yağ, kir, oksit tabakasının giderilmesi için 3 farklı asit
tankında temizleme işlemi gerçekleştirilmiş ve sonrasında yüzey su ile durulanmıştır. Çinko kaplama öncesi
yüzeyi tamamen temizlenen teller flux denilen ZnCl 2 .NH 4 Cl kimyasalından geçirilerek kaplama
yapışkanlığının arttırılması için yüzeyde ince bir film oksit tabakası oluşturarak yüzey galvaniz banyosuna
kadar korunmaktadır. Galvaniz kaplama işlemi ~450ºC sıcaklıkta 10 m/dk tel çekme hızı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir.
Zn-%5Al-%0,5 Mg alaşım kaplama çift daldırma ile yapılabilmektedir. Galvaniz kaplama sonrası teller 2.
flux tankından (ZnCl 2 ) geçtikten sonra Zn-%5Al-%0,5 Mg alaşım banyosuna daldırılmıştır.

2.3. Kaplama Miktarı
Galfan ve Zn-Al-Mg alaşım kaplamalı tellerin yüzeyindeki kaplama miktarı EN 10244-1 standartına göre
ölçülmüş ve Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo IV. Kaplama Miktarı
Malzeme

Kaplama Miktarı (g/m2)

Galfan

112 g/m2

Zn-Al-Mg 1

109 g/m2

Zn-Al-Mg 2

111 g/m2

2.4. Sarma Testi
Sıcak daldırma yöntemi ile kaplanan Galfan ve Zn-Al-Mg alaşım kaplamalı teller için EN 10244-1
standartına göre sarma testi yapılmaktadır.. Standarta göre tel çapı ≤ 7,5 mm ise kaplamanın yapışkanlığı
telin silindirik bir mandrel etrafında en az altı sıkı sargı ile sarılmasıyla test edilmektedir. Tel çapı <4mm ise ;
kullanılacak mandrel çapı 4*d(tel çapı) olmalıdır. Tel çapı ≥4mm ise kullanılacak mandrel çapı 5*d olmalıdır.
Çalışmamızda 3 mm tel kullanılmıştır. Mandrel çapı 12 mm olarak seçilmiştir. Aşağıda yapılan test sonucu
galfan ve Zn-Al-Mg alaşım kaplamalı telin makro görüntüleri mevcuttur.
Tablo V. Kaplama Yapışkanlığı

Malzeme

Yapışkanlığın Değerlendirilmesi

EN 10244-1
standarta göre

5

Galfan
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Zn-%5Al%0,5Mg (1)

5

Zn-%5Al%0,5Mg (2)

5

2.5. Tuz Sisi Testi
Koruyucu tabaka olarak kaplamanın uygunluğunun tespit edilmesi için, kaplanmış numuneler üzerinde
aşındırıcı bir etki oluşturarak hızlandırılmış korozyon testi yapılmaktadır. Aşağıda tuz sisi testi için cihaza
yerleştirilen numunler (1) ve test sonrası (2) paslanmış tel resimleri bulunmaktadır.

1

2
Resim 1. Tuz Sisi Test Öncesi (1), Tuz Sisi Test Sonrası (2)

2.6. Mikroyapı
Oluşturulan Zn-Al-Mg alaşım külçelerinin mikroyapısı taramalı elektron mikroskobu ile incelenmiştir.
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Resim 2. Zn-Al-Mg Alaşım Mikroyapısı

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
-

Sıcak daldırma yöntemi ile 3 mm çelik tel yüzeye ortalama 110 g/m2 Zn-Al-Mg alaşım kaplama
yapılmıştır.

-

110 g/m2 Zn-Al-Mg alaşım kaplamanın korozyon direnci ASTM B 117 tuz sisi testine göre ~ 2000
saat olarak test edilmiştir.

-

Zn-Al-Mg alaşım kaplamanın korozyon direnci galfan kaplama ile kıyaslandığında 2,5-3 kat daha
fazla olduğu gözlemlenmiştir.

-

Zn-Al içerisine %0,5 Mg metalinin eklenmesi ile birlikte korozyon direnci artmıştır.

-

Zn-Al-Mg alaşım külçe mikroyapısı incelendiğinde homojen bir alaşım meydana getirildiği
görülmüştür. Çinko içerisine %5Al ve %0,5 Mg eklenmesiyle üçlü ötektik fazlar (Zn/Al/MgZn 2 )
oluşturulmaktadır.

-

Yapılan sarma testi sonucu kaplama yapışkanlığı EN 10244-1 standartına göre 5 numara ile
derecelendirilmiş olup yapışkanlık olumlu sonuçlanmıştır.

-

Zn-Al-Mg alaşım kaplama gri, mat görünüme sahiptir.

4. SONUÇLAR
Korozyona karşı koruma için kullanılan standart galvaniz ve galfan kaplamaların gelişen teknolojik dünyada
yerini daha yüksek korozyon direncine sahip kaplamalara bırakacak olması Zn-Al içerisine az miktarda farklı
element ilaveleri yapılmasını gerektirmektedir. Standart galvaniz kaplamalar ile yüksek kaplama
kalınlıklarında elde edilebilen korozyon direnci düşük kaplama kalınlıklarında Zn-Al-Mg alaşım kaplama ile
elde edilebilecek olup, anot metal kullanım maliyetleri düşürülecek ve buna paralel olarak üretim maliyetleri
azaltılacaktır. Zn-Al-Mg alaşım kaplama çelik telin farklı hızlarda soğutulması ile dendritik ve granüler
yapılar oluşturulabilmektedir. Korozyon direncinin artmasını sağlayan faz MgZn 2 faz olduğu literatür
çalışmaları sonucu netleştirilmiştir. Yapılan literatür çalışmaları sonucunda; Zn-5Al-0.5Mg alaşım
kaplamanın korozyon ürününün Zn 5 (OH) 8 C 12 ·H 2 O olduğu tespit edilmiştir [5]. Zn 5 (OH) 8 C 12 ·H 2 O
korozyon ürünü düşük elektriksel iletkenlik, çözünmezlik ve iyi yapışma gibi özellikleri sahiptir [5].
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Abstract
An airfield condition survey and load evaluation were performed at Marine Corps Air Station Cherry Point,
North Carolina by the Pavement Evaluation Team from Atlantic Division, Naval Facilities Engineering
Command. The condition survey and load evaluations were performed on all active airfield pavements. The
main purpose of this paper is to develop an Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) model for
estimating Pavement Condition Index (PCI) by considering severity, density and quantity, pavement
distress parameters, as input variables and deduct value as the output variable. The model was established
to predict the performance of flexible and rigid pavements using the parameters routinely collected by
Pavement Evaluation Team to characterise the condition of an existing pavement. These parameters were
generally obtained by performing falling weight deflectometer tests and monitoring the development of
distresses on the pavement surface. The proposed ANFIS model showed good generalisation capability,
and the evaluation of the model performance produced satisfactory results, demonstrating the efficiency
and potential of these new mathematical modelling techniques.
Keywords: Pavement performance prediction, pavement condition index, adaptive neuro fuzzy inference
system.

1. INTRODUCTION
A pavement condition assessment is an important element of the decision-making procedure of pavement
management system. It presents a quantitative measure for evaluating pavement section deterioration for whole
pavement network [1]. Pavement condition can be classified by a range of performance indicators such as
Pavement Condition Index (PCI), International Roughness Index (IRI), and Present Serviceability Index (PSI)
by utilizing various features of road surfaces. For pavements, these indicators probably comprise pavement
surface deterioration, deflection, rut depth, roughness, and skid resistance [1]. Many agencies use conventional
statistical approaches for determining performance indicators without considering uncertainty.
Airfield pavements represent a large portion of the infrastructure investment at an airport. These pavements are
designed to provide adequate load-carrying capacity, good ride quality, and above all, safe operation for all
aircraft. However, once pavement construction is complete, pavements immediately begin a gradual
deterioration due to surface weathering, structural fatigue, poor surface and subsurface drainage, and
differential movement of pavement layers. Faulty construction techniques, sub-standard materials or poor
workmanship can accelerate this deterioration process. Over time, many pavements are also subjected to loads
much greater than those for which they were originally designed, or experience a considerable increase in
takeoff and landing frequencies, contributing to premature pavement distress [2].
*
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Therefore, previous studies applied artificial intelligence techniques in pavement performance determination.
For pavement classification, many techniques have been used over the years. Sagheer et al. [3] established
knowledge-based system of pavement deterioration classification by using logic programming and Prolog
language to diagnose distresses in flexible pavement. Khurshid et al. [4] developed an analytical methodology
to find optimal facility performance threshold for pavement maintenance system based on cost effectiveness
concept. Terzi [5] used data mining technique for modelling PSI for flexible pavement. Mishalani and Gong
[6] found methodology for assessing the contributions of the condition sampling–related advances to improved
decision making. Moreover, unified pavement distress index (UPDI) was calculated based on final membership
functions to assess overall pavement distress conditions [7]. Fwa and Shanmugam [8] developed the fuzzy
logic-based systems of pavement condition rating and maintenance-needs assessment. Moreover, Bandara and
Gunaratne [9] suggested a new subjective pavement assessment methodology considering predominant distress
types, severity and extent found in flexible pavements based on fuzzy set theory. Arliansyah et al. [10]
developed a method based on fuzzy logic theory to calculate membership functions using linguistic terms based
on expert`s opinion data for pavement condition assessment. While, Golroo and Tighe [11] proposed efficient
pavement condition assessment methodology based on fuzzy set approach for pervious concrete pavement
structures (PCPSs). Furthermore, Koduru et al. [12] suggested a methodology for categorizing of four pavement
distresses based on expert system and fuzzy logic to raise the consistency and reduce subjectivity. Eldin and
Senouci [13] develop pavement condition rating index based on back-propagation neural networks method for
rigid pavement. Terzi [14] established an artificial neural networks ANN model to determine pavement
serviceability index PSI. Liu and Sun [15] applied fuzzy optimization BP neural network model (FOBPNN) as
management tool to evaluate performance of expressway pavement. A recent study by Sun and Gu [1]
developed a new approach to assess pavement condition by integrating advantages of analytical hierarchy
process (AHP) and fuzzy logic theory.
Modeling of pavement performance is absolutely essential to pavement management on all levels: project level
to national network level. There are several types of performance and, correspondingly, several types of
performance model. Performance, in its broadest sense, is predicted by deterministic and probabilistic models.
The deterministic models include those for predicting primary response, structural, functional, and damage
performance of pavements. The probabilistic models include survivor curves, Markov and semi-Markov
transition Processes. Damage models are particularly important because they impact 1oad equivalence factors,
cost allocation, and a variety of other tax related subjects [16].
At project level, performance is defined by the distress, loss of serviceability index and skid resistance, loss of
overall condition, and by the damage that is done by the expected traffic. At district network level, performance
is defied not only by the condition and trends of individual projects but also with the overall condition of the
network and with the level of performance that is provided by each type and functional class of road [16].

2. PAVEMENT PERFORMANCE
Performance is a general term for pavements in changing conditions or serving an intended function with
accumulative use [16]. For performance analysis, some information is needed on the history of the riding quality
of a particular section of pavement for a chosen time period, and the traffic during that time. is can be
determined by periodic observation or measurements of the pavement riding quality coupled with records of
traffic history and time. It is the history of deterioration of the ride quality or serviceability provided for the
user, which defines pavement performance, as shown in Fig. 1.
The Present Serviceability Index (PSI) is based on the original AASHO Road Test. Basically, the PSI was a
ride quality rating that required a panel of observers to actually ride in an automobile over the pavement in
question. Since this type of rating is not practical for large-scale pavement networks, a transition to a non-panel
based system was needed. Fig. 1 shows PSI rating scale.
The condition survey, adopted by the Navy in 1985, is based on methodology developed by the U.S. Army
Construction Engineering Research Laboratory and is commonly known as the Pavement Condition Index
(PCI) procedure. The procedure is used to perform the visual distress survey and condition rating of Navy and
Marine Corps airfield pavements (refer to NAVFAC Interim Guide, Condition Survey Procedures, Navy and
Marine Corps Airfield Pavements). The PCI is a subjective rating system in which pavements are assigned a
numerical value from 0 to 100 based upon the apparent structural integrity and functional surface condition of
a pavement [17].
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Fig. 1. Flowchart for determination of PCI [18]

Performance models are used in two distinct contexts as a part of pavement management, depending on the
pavement management level involved. At the project level, fairly detailed and specific models are required for
predicting the performance expected for an individual pavement section. At the network level, general or
average prediction models are required to provide estimates of the expected performance for a typical pavement
or class of pavements. Accordingly, quite distinct modeling methods are indicated for these two different
modeling needs [19].
Fig. 2 shows the importance of pavement performance prediction. The present condition rating of the two
pavements shown in Fig. 2 is the same. However, pavement B has a higher rate of deterioration than pavement
A. Thus, pavement B will reach the minimum acceptable service level sooner, and will require a pavement
preservation treatment earlier. The predicted rate of pavement deterioration can also be used as one of the
factors to prioritize and select candidate sections for treatment [20].

Fig. 2. Importance of pavement performance prediction [20]

3. ADAPTIVE NEURO-FUZZY INFERENCE SYSTEM APPROACH FOR MODELING
PCI
Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) applications and properties are investigated, and a number
of methods are proposed for partitioning the input space and hence, the structure identification problem is
addressed. Fundamentally, ANFIS is a graphical network representation of Sugeno-type fuzzy systems,
endowed with neural learning capabilities [21].

Fig. 3. Structure of ANFIS (a) fuzzy inference system and (b) equivalent ANFIS.
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The network is comprised of nodes with specific functions, or duties, collected in layers with specific functions.
In order to illustrate ANFIS’s representational strength, the neural fuzzy control systems are considered based
on the Tagaki–Sugeno–Kang (TSK) fuzzy rules whose consequent parts are linear combinations of their
preconditions. The TSK fuzzy rules are in the following forms:
𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑅𝑅 𝑗𝑗 : 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑥𝑥1 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴1 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥2 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴2 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 … 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑥𝑥𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴𝑛𝑛
𝑗𝑗

𝑗𝑗

(1)

𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓𝑗𝑗 = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2 𝑥𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑎𝑛𝑛 𝑥𝑥𝑛𝑛

(2)
𝑗𝑗

Where 𝑥𝑥𝑖𝑖 ’s (i=1, 2, …, n) are input variables, y is the output variable (pavement serviceability ratio), 𝐴𝐴𝑖𝑖 are
𝑗𝑗
𝑗𝑗
linguistic terms of the precondition part with membership functions 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖 (𝑥𝑥𝑖𝑖 ), (j=1, 2,…, n) 𝑎𝑎𝑖𝑖 ∈ 𝑅𝑅 are
coefficients of linear equations 𝑓𝑓𝑖𝑖 (𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 ). To simplify the discussion, it is necessary to focus on a
specific Neuro-Fuzzy Controller (NFC) of this type called ANFIS.

Let us assume that the fuzzy control system is under consideration of two inputs 𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 and one output y and
that the rule base contains two TSK fuzzy rules as follows:
𝑅𝑅1 : 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑥𝑥1 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴11 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑥𝑥2 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐴𝐴12 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑁𝑁 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓1 = 𝑎𝑎01 + 𝑎𝑎11 𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎21 𝑥𝑥2

𝑅𝑅

2

: 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑥𝑥1 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐴𝐴12 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

𝑥𝑥2 𝑖𝑖𝑖𝑖

𝐴𝐴22

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑦𝑦 = 𝑓𝑓2 =

𝑎𝑎02

+

𝑎𝑎12 𝑥𝑥1

+

(3)

𝑎𝑎22 𝑥𝑥2

(4)

In the TSK fuzzy system, for given input values x 1 and x 2 , the inferred output y* is calculated by the following
formula:
𝑦𝑦 ∗= (𝜇𝜇1 𝑓𝑓1 + 𝜇𝜇2 𝑓𝑓2 )/(𝜇𝜇1 + 𝜇𝜇2 )

where µ j are firing strengths of
𝜇𝜇𝑗𝑗 =

𝑗𝑗
𝜇𝜇𝐴𝐴1 (𝑥𝑥1 )

+

𝑗𝑗
𝜇𝜇𝐴𝐴2 (𝑥𝑥2 ), 𝑗𝑗

(5)
R j,

j=1,2, and they are given by the equation below:

= 1,2

(6)

If product inference is used, the corresponding ANFIS architecture is shown in Fig. 3, where node functions in
the same layers are of the type described below. This is an ANFIS architecture where the following meanings
can be attached to each layer.
Layer 1: Every node in this layer implies an input and it just passes external signals to the next layer.
𝑗𝑗

Layer 2: Every node in this layer acts as a membership function 𝜇𝜇𝐴𝐴𝑖𝑖 (𝑥𝑥𝑖𝑖 ), and its output specifies the degree to
𝑗𝑗
𝑗𝑗
which the given x i satisfies the quantifier 𝐴𝐴𝑖𝑖 . Generally, 𝜇𝜇𝐴𝐴𝑖𝑖 (𝑥𝑥𝑖𝑖 ) is selected as bell-shaped with a maximum
membership degree equal to 1 and minimum equal to zero, such as
𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑏𝑏
𝑗𝑗 2 𝑖𝑖

𝜇𝜇𝐴𝐴𝑗𝑗 (𝑥𝑥𝑖𝑖 ) = 1/ �1 + ���𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑖𝑖 �/𝜎𝜎𝑖𝑖 � � �
𝑖𝑖

(7)

or

𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑗𝑗

2 𝑏𝑏𝑖𝑖

𝜇𝜇𝐴𝐴𝑗𝑗 (𝑥𝑥𝑖𝑖 ) = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 �− ���𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝑖𝑖 �/(𝜎𝜎𝑖𝑖 )� � �
𝑖𝑖

𝑗𝑗

𝑗𝑗

(8)

𝑗𝑗

where �𝑚𝑚1 , 𝜎𝜎1 , 𝑏𝑏𝑖𝑖 � is the parameter set to be tuned. In fact, continuous and piecewise differentiable functions,
such as commonly used trapezoidal or triangular membership functions, are also qualified candidates for node
functions in this layer. Parameters in this layer are referred to as precondition parameters,
Layer 3: Every node in this layer is labeled ∏ and multiplies the incoming signals 𝜇𝜇𝑗𝑗 = 𝜇𝜇𝐴𝐴𝑗𝑗 (𝑥𝑥1 ) + 𝜇𝜇𝐴𝐴𝑗𝑗 (𝑥𝑥2 ) and

sends the product out. Each node output represents the firing strength of a rule.

𝑖𝑖

𝑖𝑖

Layer 4: Every node in this layer is labeled by N and calculates the normalized firing strength of a rule. That
is, jth node calculates the ratio of the jth rule’s firing strength of all the rules’ firing strength as,
𝜇𝜇�𝚥𝚥 = 𝜇𝜇𝑗𝑗 / �𝜇𝜇𝐴𝐴𝑗𝑗 (𝑥𝑥1 ) + 𝜇𝜇𝐴𝐴𝑗𝑗 (𝑥𝑥2 )�
𝑖𝑖

(9)

𝑖𝑖

Layer 5: Every node j in this layer calculates the weighted consequent value as,
𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝜇𝜇�𝚥𝚥 �𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1 𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2 𝑥𝑥2 �

(10)
𝑗𝑗

𝑗𝑗

𝑗𝑗

where 𝜇𝜇�𝚥𝚥 is the output of layer 4 and �𝑎𝑎0 , 𝑎𝑎1 , 𝑎𝑎2 � is the set to be tubed. Parameters in this layer are referred to
as consequent parameters,
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Layer 6: The only node in this layer is labeled as 𝜎𝜎, and it adds all incoming signals to obtain the final inferred
result for the whole system [21].

The ANFIS model is trained by using approximately 80% of the data from Marine Corps Air Station Cherry
Point, North Carolina database by Bryan et al. [17] and tested using the rest of the data. The number of
membership functions for each input of ANFIS is set to 3. Prior to execution of the model, standardization, 𝑥𝑥𝑖𝑖1 ,
on the data, 𝑋𝑋𝑖𝑖 (𝑖𝑖 = 1,2, … , 𝑛𝑛) is done according to the following expression such that all data values fall
between zero and one.

𝑥𝑥𝑖𝑖1 = (𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )/(𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 )

(11)

where 𝑋𝑋𝑖𝑖 is the actual value and 𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 and 𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 are the maximum and minimum of the measurement values.
Furthermore, standardization removes the arbitrary effects of similarity between objects or variables. All
membership functions were tried to find the best result. Table I shows the regression coefficients of estimated
PCI values for all membership function types. As seen in the table, the high success rate with the third of these
models has estimated the value of the PCI. So that, membership function types for inputs are selected as Gaussbell.

Table I. Membership functions and their regression coefficients.
R2

Membership Functions
Trimf

0,628579777

Trapmf

0,58793406

Gbellmf

0,817844243

Gaussmf

0,742333441

Gauss2mf

0,773204937

Pimf

0,576195284

Dsigmf

0,603477543

Psigmf

0,592238125

4. MODEL RESULTS
The model incorporates the effects of three input parameters; Severity, Density, and Quantity were used to
simulate the Pavement Condition Index (PCI). Table II shows ANFIS model data and ranges.
Table II. Model data description and ranges.
Variable

Description

Range

Severity

Severity of deterioration

14-96

Density

Density of deterioration

0-249.99

Quantity

Quantity of slabs deteriorated

8-4657

PCI

Pavement Condition Index

72-98
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The schematic of the architecture of ANFIS obtained the best regression coefficient shown in Fig. 4. Overallinput–output surfaces of severity, density, and quantity, input data were computed using PCI. The results were
given just for the best membership function.

Fig. 4. The structure of the ANFIS model

Fig. 5. Membership functions of severity, density and quantity.

Fig. 6. Input-output surfaces between severity, density, quantity and PCI

The membership function plots of Severity, Density, and Quantity are shown in Fig. 5, respectively. Input–
output surfaces of the training phase is plotted in Fig. 6 for the severity, density, quantity vs. PCI. In the testing
process, the ANFIS model’s regression coefficient was obtained as 0.81 (Fig. 7).
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Fig. 7. Comparison of the ANFIS and real data.

5. CONCLUSION
In this study, pavement performance indicators, the PCI, severity, density and quantity data were estimated
using the ANFIS method. For this purpose, they were entered together as has been established using the
different models.
The high success rate with Gauss-bell model has estimated the value of the PCI. ANFIS model’s regression
coefficient was obtained as 0.81 with the membership function of Gauss-bell.
As a result, severity, density, and quantity using the data of the ANFIS method gave a predictably high success
rate with the value of the PCI. Many highway agencies have the necessary equipment for the measurement of
the PCI but are unable to find enough personnel and time to do the measurements.
With this model, the current state of pavement performance can be estimated at the network level as well as
foreseeing future pavement condition, and maintenance scheduling can be made accordingly.
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Abstract

Aluminum foams are known as materials composed of 70% to 90% porous structures. They are preferred
because of their low density, light weight and high energy absorption capacity. In the first stage of study,
production of aluminum foam material to be placed in crash boxes has been realized.
AlMg1Si0,6TiH20,8 alloyed aluminum foaming preform materials were used for the production of foam
materials. The preform materials were placed in specially designed molds and kept in a 750 °C oven for
about 7.5 minutes before producing closed-cell aluminum foams. Certain samples were taken from the
produced foam materials, their mechanical properties were determined and a finite element model was
created in computer environment. In the second stage of the study, by placing aluminum foam materials
in different percentages ranging from 10% to 100% in square cross-section crash boxes with a base
width of 100 mm and a height of 200 mm, finite element analyzes with Ls-Dyna were performed. As a
result, it was determined that the crash box filled with 70% foam material had the best performance.
Keywords: Crash box, Aluminum foam, Finite elements analysis, Crashing performance.

1. GİRİŞ
Günümüz ulaşım araçlarından önemli bir yere sahip olan otomobillerin sayısı dünya nüfusunun artmasıyla
birlikte hızla artmıştır. Buna paralele olarak trafik kazalarında da bir artış meydana gelmiştir. Kazalar farklı
nedenlerden dolayı olabilmektedir. Bazen insan kaynaklı olmakla beraber teknik bir arızadan dolayı da
meydana gelebilmektedir. Önemli olan kaza meydana geldikten sonra en az hasar ile atlatılabilmesidir. İnsan
kaynaklı kazaların azaltılması bilinçli kullanıcı olmakla sağlanabilmektedir. Trafikte kurallara uymak olası
kazaları en aza indirecek ve daha güvenli yolculukların yapılmasına olanak sağlayacaktır. Otomobillerde kaza
sonrası ortaya çıkan hasarın azaltılabilmesi için aktif ve pasif güvenlik sistemleri olarak bilinen güvenlik
önlemleri alınmaktadır. Aktif güvenlik sistemleri kazanın meydana gelme olasılığını azaltmak için otomobil
üzerine yerleştirilen donanımlardır. Bu donanımların sayısının artması kaza riskini azaltırken maliyeti de
ciddi derecede arttırmaktadır. Pasif güvenlik sistemleri ise kazanın kaçınılmaz olduğu durumlarda kaza
sonrası zararın en aza indirilmesi için otomobil üzerinde bulunan güvenlik ekipmanlarıdır [1].
Otomobillerde önden çarpışma durumunda ortaya çıkan kinetik enerjinin dengeli bir biçimde dağılması
istenmektedir. Kinetik enerjinin büyüklüğü ne kadar olursa olsun sönümlenmesi ve araç içerisine mümkün
olan en az seviyede iletilmesi gerekmektedir. Kaza anında ortaya çıkan bu enerjiyi sönümlemek amacıyla
otomobillerde ön tamponun arka kısmına çarpışma kutuları yerleştirilmektedir. Çarpışma kutularının düzgün
bir şekilde deformasyona uğrayarak maksimum seviyede enerji sönümlemesi istenmektedir. Sönümlenen
enerji miktarının arttırılmasına yönelik geçmişten günümüze çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Çarpışma
kutularının geometrik özelliklerinin değiştirilmesi ve maksimum seviyede enerji sönümlenmesi istenmiştir.
1Çarpışma kutularının geometrileri bazı çalışmalarda dairesel [2-4] bazı çalışmalarda kare [5-7] bazı
çalışmalarda ise çok farklı şekillerde uyarlanmıştır [8-10]. Yapılan geometrik değişikliklerin yanında hem
hafif hem de yüksek sönümleme özelliğine sahip malzemelerde çarpışma kutusu malzemesi olarak
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denenmiştir [11-12]. Bununla birlikte kaza anında ortaya çıkan ilk deformasyon kuvvetinin azaltılmasına
yönelik çalışmalarda yürütülmüştür. Bazı çalışmalarda bu kuvvetlerin azaltılması için çarpışma kutularının
üzerine çeşitli şekillerde oyuk açılmış [13-15], bazılarında ise farklı koniklik açıları verilmiştir [16-18].
Malzeme teknolojisinin gelişmesiyle birlikte yüksek enerji sönümleme kapasitesi sahip metalik köpük
malzemelerde çarpışma kutularının içerisine yerleştirilmektedir [19-23]. Böylelikle çarpışma kutularının
enerji sönümleme kapasiteleri daha da arttırılmıştır. Metalik köpük malzemeler hafif, mukavemeti ve enerji
sönümleme kapasiteleri yüksek malzemelerdir. Metalik köpüklerin yanı sıra sentetik köpük malzemelerde
çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasitelerini arttırmak amacıyla çarpışma kutularının içerisine
yerleştirilmektedir [24-27].

2. ÇARPIŞMA KUTULARI
Enerji sönümleme karakteristikleri, malzemelerin mikro yapısına, imal edilen yapıların geometrik formlarına
ve darbe kuvvetini uygulama koşullarına bağlı olarak değişmektedir. Bu nedenle tasarlanan yapıların amaca
uygunluğu, darbe yüklerine maruz kalmaları durumunda sergileyecekleri mekanik davranışları ve hasar tipleri
tasarım sürecinde tespit edilmelidir [28]. Çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasitelerini belirlemek
için yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan verilerin anlamlandırılabilmesi için bazı tanımlardan
yararlanılır. Bu tanımlardan bazıları aşağıda verilmiştir.
Toplam sönümlenen enerji (TSE ) : Çarpışma kutusunun deformasyonu esnasında sönümlediği toplam enerji
olarak tanımlanmaktadır (TSE ) ve Eşitlik 1’deki denklem ile ifade edilmektedir.
T=
SE

∫

F ⋅dS

(1)

Burada F (kN), çarpışma kutusuna eksenel yönde uygulanan deformasyon kuvvetini, S (mm) yer değiştirme
miktarını ifade etmektedir.
Ortalama ezilme kuvveti ( Fort ) : Deformasyon sonucunda çarpışma kutusunun sönümlediği toplam enerji
miktarının (TSE ) , deformasyon mesafesine S (mm) oranına ortalama ezilme kuvveti denir ve Eş. 2’deki
denklem ile hesaplanır.
Fort =

TSE
S

(2)

Maksimum deformasyon kuvveti ( Fma ks ) : Çarpışma kutusunu eksenel yönde deformasyona uğratabilmek
için uygulanan en büyük kuvvete maksimum deformasyon kuvveti denir.
Özgül Enerji Sönümleme

(TSE ) çarpışma

( ÖES )

: Özgül enerji sönümleme toplam enerji sönümleme miktarının

kutusunun kütlesine (m) oranı olarak tanımlanmaktadır ve Eş. 3’de verilen denklem ile

hesaplanmaktadır.
ÖES =

TSE
m

(3)

Ezilme kuvveti verimi ( EKV ) :
deformasyon kuvvetine

( Fma ks )

Ezilme kuvveti verimi, ortalama ezilme kuvvetinin

( Fort ) maksimum

oranı olarak tanımlanmakta ve Eş. 5’te verilen denklem ile

hesaplanmaktadır.
EKV =

Fort
Fmaks

(4)

3. ÇARPIŞMA KUTULARININ SONLU ELEMANLAR ANALIZLERI
3.1. Sonlu elemanlar modeli
Yapılan çalışma kapsamında taban genişliği 100 mm ve yüksekliği 200 mm olan kare kesitli çarpışma
kutularının içerisine hacimlerinin %10 ile %100’u arasında değişen farklı yüzdelerde alüminyum köpük
malzemeler yerleştirilerek sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerin yapılabilmesi için bir
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dizi ön hazırlığın yapılması gerekmektedir. İlk olarak bütün çarpışma kutularının kabuk modelleri Solidworks
programı ile çizilmiştir. Kabuk modelleri oluşturulan çarpışma kutuları Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. İçi boş ve içi belirli miktarlarda alüminyum köpük dolu çarpışma kutuları

Bir sonraki aşamada Kabuk modelleri oluşturulan çarpışma kutularının sonlu elemanlara ayrılması işlemine
geçilmiştir. Sonlu elemanlara ayrılırken her bir çarpışma kutusu mesh işlemine tabi tutulmaktadır. Mesh
(bölüntüleme) işlemi fiziksel olarak tanımlanan bir bölgeyi belli büyüklüklere ayırma olarak
tanımlanabilmektedir. Mesh boyutu yapılacak analizlerin doğru sonuç verebilmesi açısından önem arz
etmektedir. Bu yüzden çarpışma kutularını meshlere ayırmadan önce uygun mesh boyutunu belirlemek
amacıyla kare kesite sahip bir çarpışma kutusu farklı boyutlarda (2 mm, 3 mm, 4 mm 5 mm, 6 mm, 7 mm ve
8 mm) sonlu elemanlarına ayrılmıştır. Daha sonra tüm çarpışma kutuları aynı şartlar altında analizlere tabi
tutulmuş ve analiz sonucunda Şekil 2’deki sonuçlar elde edilmiştir. Şekil 2’den de anlaşılacağı gibi 2 mm
mesh boyutunda artık ortalama deformasyon kuvveti sabitlenmeye başlamıştır. Elde edilen bu sonuçtan yola
çıkarak çalışma boyunca çarpışma kutuları için kullanılacak mesh boyutu 2 mm olarak belirlenmiştir.

Şekil 2. Farklı boyutlarda mesh edilmiş kare kesitli çarpışma kutusunun ortalama deformasyon kuvvetleri

Çarpışma kutularının sonlu elemanlarına ayrılabilmesi için Hypermesh programından yararlanılmıştır. Şekil
3’de sonlu elemanlarına ayrılmış içi boş ve içi alüminyum köpük dolu örnek çarpışma kutusu modelleri
verilmiştir.
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Şekil 3. Sonlu elemanlar modeli oluşturulmuş içi boş (a) ve içi alüminyum köpük dolu (b) çarpışma kutuları

Çarpışma kutularının sonlu elemanlar modelleri oluşturulduktan sonra analizlerin yapılabilmesi için LsPrePost programı yardımıyla malzeme bilgisi, sınır şartları, uygulanacak yük ve hız gibi kartlar
oluşturulmuştur. Çarpışma kutularının malzemesi Al 6063 olarak belirlenmiştir. Bu malzemeyi tanımlarken
Ls-Dyna kütüphanesindeki MAT 24 (Piecewise Linear Isotropic Plasticity), malzeme kartı kullanılmıştır.
Benzer şekilde alüminyum köpük malzemenin de kartının oluşturulması gerekmektedir. Alüminyum köpük
malzeme için yine Ls-Dyna kütüphanesinde yer alan “MAT 154 (Deshpande and Fleck) malzeme kartları
seçilmiştir. Kullanılan malzemelere ait mekanik özellikleri Tablo I’de verilmiştir.
Tablo I. Kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri
Malzeme Türü

Yoğunluk (ρ)

Elastik Modülü (E)

Poisson Oranı (υ)

Al 6063

2,700 (g/cm3)

68,2 (GPa)

0,3

Al Köpük

0,444 (g/cm3)

0,234 (GPa)

0

Yapılan ön hazırların tamamlanmasıyla birlikte içi boş ve içi alüminyum köpük malzeme ile dolu çarpışma
kutularının hepsi Ls-Dyna ile çarpışma analizine tabi tutulmuştur. Analizler yapılırken gerçekleştirilirken 500
kg ağırlığındaki rijit bir plaka 17,7 m/s’lik bir hızla çarpışma kutularına çarptırılmıştır (Şekil 4).

Şekil 4. Çarpışma kutusu ve sabit duvar
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3.2. Analiz Sonuçları
Ls-Dyna ile yapılan tüm analizlerde çarpışma kutuları 140 mm boyunca deformasyona uğratılmışlardır.
Yapılan analizler neticesinde 140 mm’lik deformasyon mesafesinde toplam sönümlenen enerji (TSE ) ,
maksimum deformasyon kuvveti ( Fmaks ) , ortalama ezilme kuvveti ( Fort ) , ezilme kuvveti verimi ( EKV ) ile
özgül enerji sönümleme ( ÖES ) kapasiteleri belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo II’de verilmiştir.
TabloII. Çarpışma kutularının sonlu elemanlar analiz sonuçları

Model

Deformasyon
Mesafesi
(mm)

Toplam
Sönümlenen
Enerji
(kJ)

Maksimum
Deformasyon
Kuvveti
(kN)

Özgül

Ortalama
Ezilme
Kuvveti
(kN)

Ezilme
Kuvveti
Verimi
(%)

Enerji
Sönümleme
(kj/kg)

Köpük
Miktarı
(%)

Model 1

140

18,452

388,45

131,80

34

7,42

0

Model 2

140

15,531

274,69

110,94

40

24,02

10

Model 3

140

18,718

302,70

133,70

44

24,03

20

Model 4

140

21,489

325,79

153,49

47

23,80

30

Model 5

140

23,476

344,23

167,69

49

23,07

40

Model 6

140

25,506

361,13

182,19

50

22,65

50

Model 7

140

27,638

377,11

197,41

52

22,43

60

Model 8

140

31,262

391,33

223,30

57

24,23

70

Model 9

140

31,582

403,45

225,59

56

22,36

80

Model 10

140

31,661

414,20

226,15

55

21,46

90

Model 11

140

32,669

415,32

233,35

56

22,14

100

Tablo II incelendiğinde çarpışma kutularının içerisine alüminyum köpük malzeme yerleştirmenin toplam
sönümlenen enerji miktarı ve ezilme kuvveti veriminin arttırdığı görülmektedir.

Şekil 5. Model 8 çarpışma kutusunun yük-yer değiştirme grafiği
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Bununla birlikte özgül enerji sönümleme kapasitesi içi daha az köpük dolu çarpışma kutularında yüksek
çıkmış, köpük miktarının artmasıyla birlikte azalmalar meydana gelmiştir. Tüm modeller arasında en iyi
çarpışma performansına sahip çarpışma kutusunun içerisi % 70 oranında alüminyum köpük malzeme ile
dolu Model 8 çarpışma kutusunun olduğu görülmektedir. Bu çarpışma kutusunun ezilme kuvveti verimi
% 57 ve özgül enerji sönümleme kapasitesi 24,23 kj/kg olarak tespit edilmiştir. Model 8 çarpışma
kutusunun yük-yer değiştirme grafiği Şekil 5’te verilmiştir.
Yapılan çalışma neticesinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir;
• Çarpışma kutularının içerisin alüminyum köpük malzeme yerleştirmek toplam enerji sönümleme
kapasitesinde artış meydana getirmiştir.
• En iyi çarpışma performansına sahip çarpışma kutusu içerisi % 70 oranında alüminyum köpük
malzeme ile dolu Model 8 olarak tespit edilmiştir.
• Model 8 çarpışma kutusu 140 mm’lik deformasyon mesafesi içerisinde % 57’lik verim ve 24,23
kj/kg’lık bir enerji sönümleme kapasitesi sağlamıştır.
• En yüksek ezilme kuvveti verimine sahip çarpışma kutusu (Model 8) en düşük olan çarpışma
kutusundan (Model 1) % 67,6 daha fazla çıkmıştır.
• En yüksek özgül enerji sönümleme kapasitesine sahip çarpışma kutusu (Model 8) en düşük olan
çarpışma kutusundan (Model 1) % 226,5 daha fazla çıkmıştır.
• Çarpışma kutularının içerisine doldurulan alüminyum köpük malzeme maksimum ve ortalama
deformasyon kuvvetinde artışa neden olmuştur.
• Çarpışma kutularının içerisine köpük malzeme yerleştirmek ezilme kuvveti verimini arttırmıştır.
• Köpük malzeme miktarının artması toplam kütleyi de arttırmıştır. Bu durum özgül enerji
sönümleme kapasitesinde ki artışın fazla olmamasına neden olmuştur.
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Abstract
Crash boxes used in automobiles and placed on the bumper are fasteners that have the ability to damp
kinetic energy emerging as a deformation in case of a possible accident. In this study, the change in the
energy absorption capacity was investigated with finite element analysis by placing aluminum based
metallic foam materials in cylindrical and square cross-section crash boxes. The densities of the
aluminum foam materials were determined as 0,444 g/cm3 and 0,628 g/cm3. The material of each crash
box is taken as AA6063-T5 and the wall thickness is 2 mm. In order to simulate actual crashing
conditions, a mass of 500 kg was hit to crash boxes at a speed of 64 km/h. The finite element model was
prepared with Hypermesh, material cards were created with Ls-PrePost and the analyzes were performed
with Ls-Dyna. The total energy absorption capacity, specific energy absorption capacity and crushing
force efficiencies for each crash box were investigated with these analyzes. According to the results of the
analysis, it was determined that the square cross-section crash box filled with aluminum foam material
having a density of 0,628 g/cm3 has the highest energy absorption capacity.
Keywords: Crash box, Aluminum foam, Finite element analysis, Ls-Dyna.

1. GİRİŞ
Günümüzde teknolojik gelişmeler, her alanda olduğu gibi otomobillerin güvenlik uygulamaları yönelikte
kendini göstermektedir. Otomobil sayısının her geçen gün artması kara yolları üzerinde meydana gelebilecek
kazaların artması anlamına gelmektedir. Oluşan kazalar insan kaynaklı olabileceği gibi insan dışı etmenlerden
de kaynaklanabilmektedir. Bugün üretilmekte olan birçok otomobil farklı güvenlik sistemleriyle
donatılmaktadır. Bu sistemler pasif ve aktif güvenlik sistemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Pasif güvenlik
sistemleri (emniyet kemerleri, hava yastıkları vb.) bir kaza oluştuktan sonra kazadan etkilenmenin en az
seviyede olması için geliştirilen sistemlerdir. Aktif güvenlik sitemleri (ABS, EPS, ASR vb.) ise kazanın olma
olasılığını azaltmak ve sürücünün kazaya neden olabilecek durumlardan kaçınmasını sağlamak amacıyla
otomobillerde kullanılan sistemlerdir. Çarpışma kutuları otomobillerde kullanılan ve ön ile arka tampon
üzerinde yer alan pasif güvenlik sistemi elemanları olarak kullanılmaktadır. Bir kaza meydana geldikten
sonra otomobil içerisindeki şoför ve yolcuların ortaya çıkan zarardan en az seviyede etkilenmelerini sağlamak
amacıyla kullanılmaktadırlar. Çarpışma kutuları darbe kuvvetine maruz kaldıkları an deforme olmaya
başlarlar. Genellikle çarpışma kutularını deforme etmeye başlayan ilk kuvvet en büyük deformasyon
kuvvetidir. Oluşan bu tepki sonrasında çarpışma kutuları yerel burkulmalar şeklinde üst üste katlanarak
kısalmaya başlar. Bu salınımlar esnasında deformasyon ilk deformasyon değerinden daha düşük ve orta
seviyelerde devam eder [1]. Katlanmalar ne kadar düzgün olursa sönümlenen enerji miktarı bir o kadar fazla
olmaktadır. 1
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Çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasitelerini arttırmak amacıyla geçmişten günümüze çeşitli çalışma
yapılmıştır. Yapılan bazı çalışmalarda çarpışma kutusunun kesit geometrisi değiştirilmiştir. Kesit
geometrisindeki değişimlerin çoğu zaman enerji sönümleme miktarını arttırdığı tespit edilmiştir [2-3]. Bazı
çalışmalarda kullanılan çarpışma kutusunun et kalınlığı [4-6] koniklik açısı [7-9] değişken parametreler
olarak kullanılmıştır. Çarpışma kutularının et kalınlığını arttırmak enerji sönümleme kapasitesini arttırsa da
maksimum deformasyon kuvvetini de beraberinde arttırmaktadır [10-11]. Maksimum deformasyon
kuvvetinin fazla olması istenilen bir durum değildir. Çünkü bu kuvvet ne kadar fazla olursa otomobil
içerisindekilerin kazadan zarar görme olasılıkları artmaktadır. Araştırmacılar maksimum deformasyon
kuvvetinin azaltmak amacıyla genellikle çarpışma kutularına belli bir koniklik açısı vermektedirler [12]. Bu
açı maksimum deformasyon kuvvetini azalmasını sağlamaktadır. Bu durum karşısında ezilme kuvveti verimi
ile özgül enerji sönümleme kapasiteleri de arttırmaktadır.
Çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasitelerini arttırmak amacıyla yapılan bir başka çalışma ise
çarpışma kutusunun içerisine köpük malzemeler yerleştirmektir. Yerleştirilen köpük malzemeler metal esaslı
[13-17] olabildikleri gibi sentetik esaslı [18-21] da olabilmektedirler. Metalik köpük malzemelerin enerji
sönümleme kapasiteleri sentetik esaslı olanlara göre daha fazla olmaları çalışmaların genellikle bu alana
kaymasına yol açmaktadır. Metalik köpükler genel olarak % 80-90 oranında boşluklu yapıya sahiptirler [22].
Bu malzemeler darbe enerjisini plastik deformasyona uğrayarak birçok metalden daha fazla
sönümleyebilmektedirler. Metalik köpükler çarpışma kutularının içerisine yerleştirildiklerinde içi boş
çarpışma kutusundan çok daha fazla enerji sönümleyebilmektedirler [23]. Kullanılan metalik köpük
malzemelerin düşük yoğunluklu buna karışık yüksek enerji sönümleme kapasitesine sahip olması
istenmektedir. Köpüğün yoğunluğunun fazla olması toplam kütleyi arttıracağından özgül enerji sönümleme
kapasitesini azaltacaktır.

2. SONLU ELEMANLAR MODELI
İçi boş ve içi alüminyum köpük dolu çarpışma kutularının darbe yükleri altında enerji sönümleme
kapasitelerinin araştırıldığı bu çalışmada LS-DYNA sonlu elemanlar programından yararlanılmıştır.
Oluşturulan sonlu elemanlar modeli Şekil 1’de verilmiştir.

Şekil 1. İçi boş (a) ve içi alüminyum köpük dolu (b) çarpışma kutularının sonlu elemanlar modeli

Model oluşturulurken çarpışma kutularının bir ucu rijit bir yüzeye sabit olarak tutturulmuştur. Çarpışma
kutularını deformasyona uğratmak amacıyla 500 kg ağırlığa sahip bir kütle belirlenmiş ve bu kütle 17,7 m/s
hız ile çarpışma kutularına çarptırılmıştır (Şekil 2). Çarpışma kutusu ve diğer temas noktaları için ayrı ayrı
kontak kartları tanımlanmıştır. Deformasyon esnasında oluşan katlanmaların birbiri içine geçmesini önlemek
amacıyla CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE kontak kartı kullanılmıştır. Köpük ile çarpışma
kutusu arasında CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE kontak kartı tanımlanmıştır.
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Kullanılan kontaklarda dinamik sürtünme katsayısı 0,2 ve statik sürtünme katsayısı 0,3 olarak alınmıştır.
Eleman tiplerini tanımlarken Belytscho-Tsay kullanılmıştır.

Şekil 2. Çarpıma kutusu ve deformasyon kütlesi

Çalışma kapsamında kullanılan tüm çarpışma kutularının malzemesi Al 6063 ve et kalınlıkları 2 mm olarak
seçilmiştir. Çarpışma kutularının sonlu elemanlar modeli için elasto-plastik malzeme yapısından oluşan ve
Ls-Dyna programının içerisinde yer alan “MAT 24 (Piecewise Linear Isotropic Plasticity), alüminyum köpük
malzemeler için “MAT 154 (Deshpande and Fleck) malzeme kartları seçilmiştir. Al 6063 ve iki farklı
yoğunluğa sahip köpük malzemenin mekanik özellikleri Tablo I’de verilmiştir.
Tablo I. Kullanılan malzemelerin mekanik özellikleri
Malzeme Türü

Yoğunluk (ρ)

Elastik Modülü (E)

Poisson Oranı (υ)

Al 6063 [3]

2,700 (g/cm3)

68,2 (GPa)

0,3

Al Köpük

0,444 (g/cm3)

0,234 (GPa)

0

Al Köpük

0,628 (g/cm3)

0,806 (GPa)

0

Yapılan bu tanımlamalardan sonra içi boş ve içi alüminyum köpük dolu çarpışma kutuları LS-DYNA ile
dinamik analize tabi tutulmuş ve analiz sonucunda enerji sönümleme kapasitesi (ESK), ortalama deformasyon
kuvveti (ODK), ezilme kuvveti verimi (EKV) ve özgül enerji sönümleme kapasiteleri (ÖES) belirlenmiştir.
Bu belirleme işlemler gerçekleştirilirken aşağıda verilen eşitliklerden yararlanılmıştır.
Enerji sönümleme kapasitesi

( ESK ) :

Çarpışma kutusunun deformasyonu esnasında sönümlediği enerji

olarak tanımlanmaktadır ve Eşitlik 1’deki denklem ile ifade edilmektedir.
ESK
=

∫

F ⋅dS

(1)

Burada F (kN), çarpışma kutusuna eksenel yönde uygulanan deformasyon kuvvetini, S (mm) yer değiştirme
miktarını konumu ifade etmektedir.
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Ortalama deformasyon kuvveti

( ODK ) :

Deformasyon sonucunda çarpışma kutusunun sönümlediği

toplam enerji miktarının ( ESK ) , toplam deformasyon mesafesine S (mm) oranına ortalama ezilme kuvveti
denir ve Eş. 2’deki denklem ile hesaplanır.
ODK =

ESK
S

(2)

Maksimum deformasyon kuvveti ( Fma ks ) : Çarpışma kutusunu eksenel yönde deformasyona uğratabilmek
için uygulanan en büyük kuvvete maksimum deformasyon kuvveti ( Fma ks ) denir. Maksimum deformasyon
kuvvetinin düşük olması her zaman istenilen bir durumdur.
Özgül Enerji Sönümleme

( ESK ) çarpışma

( ÖES )

: Özgül enerji sönümleme toplam enerji sönümleme miktarının

kutusunun toplam kütlesine (m) olan oranı olarak tanımlanmaktadır ve Eş. 3’de verilen

denklem ile hesaplanmaktadır.
ÖES =

ESK
m

(3)

Ezilme kuvveti verimi (η ) : Ezilme kuvveti verimi, ortalama deformasyon kuvvetinin ( ODK ) maksimum
deformasyon kuvvetine

( Fma ks )

oranı olarak tanımlanmakta ve Eş. 5’te verilen denklem ile

hesaplanmaktadır.

η=

ODK
Fmaks

(4)

3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Çalışma kapsamında içi boş ve içi iki farklı yoğunlukta alüminyum köpük malzeme ile dolu çarpışma
kutularının sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiş, çarpışma kutularının içerisine köpük malzeme
yerleştirmenin çarpışma performansı üzerine etkileri incelenmiştir. Tüm çarpışma kutuları 120 mm boyunca
deformasyona uğratılmıştır. Yapılan analizler ile elde edilen sonuçlar Tablo II’de verilmiştir. Çarpışma
kutularının deformasyonları sonucunda elde edilen yük-yer değiştirme grafiği Şekil 3’te verildiği gibidir.

Şekil 3. İçi boş ve içi alüminyum köpük dolu çarpışma kutularının yük-yer değiştirme grafiği
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Tablo II. Sonlu elemanlar analiz sonuçları
Enerji
Çarpışma

Deformasyon
Mesafesi

Kutusu

(mm)

Maksimum

Ortalama

Ezilme

Özgül
Köpük

Enerji
Sönümleme Deformasyon Deformasyon Kuvveti Sönümleme
Verimi
Kuvveti
Kuvveti
Kapasitesi
Kapasitesi
(kN)
(kN)
(%)
(kJ)
(kj/kg)

Yoğunluğu
(g/cm3)

İçi boş daire kesitli 120

7,930

135,19

66,08

49

30,56

-

İçi boş kare kesitli

120

7,133

178,20

59,44

33

21,58

-

120

14,768

309,64

123,07

40

22,00

0,444

120

16,277

398,86

135,64

34

18,96

0,444

120

22,713

493,16

189,28

38

26,98

0,628

120

26,491

616,40

220,76

36

24,68

0,628

İçi köpük dolu
daire kesitli
İçi köpük dolu
kare kesitli
İçi köpük dolu
daire kesitli
İçi köpük dolu
kare kesitli

Yapılan sonlu elemanlar analizlerine göre aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
•

Enerji sönümleme kapasitesi en yüksek olan çarpışma kutusu içi 0,628 g/cm3 yoğunluğa sahip
alüminyum köpük malzeme ile dolu çarpışma kutusu olmuştur.

•

Çarpışma kutularının enerji sönümleme kapasitesi içi boş durumda dairesel kesitli çarpışma
kutusuna ait iken içi her iki farklı yoğunluktaki köpük malzeme içi doldurulduğunda kare kesitli
çarpışma kutularından elde edilmiştir.

•

Her durumda maksimum deformasyon kuvveti kare kesitli çarpışma kutularında meydana gelmiştir.

•

Çarpışma kutularının içerisini alüminyum köpük ile doldurmak maksimum deformasyon kuvvetinin
çok fazla artmasına yol açmıştır.

•

Çarpışma kutularının içerisine yerleştirilen köpük malzemeler maksimum deformasyon kuvvetini
sönümlenen enerjiye göre çok daha fazla arttırmıştır. Böylelikle ezilme kuvveti verimi azalmıştır.

Özgül enerji sönümleme kapasitesi en yüksek olan çarpışma kutusu içi boş dairesel kesitli çarpışma
kutusunda çıkmıştır. Çarpışma kutularının içerisini alüminyum köpük malzeme ile doldurmak toplam
kütlenin sönümlenen enerjiye oranla daha fazla artmasına yol açmıştır. Bu durum özgül enerji sönümleme
kapasitesinin istenilen miktarda artmasına engel olmuştur.
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Abstract
In this study, electromagnetic pollution is investigated by measuring electromagnetic radiation (EM)
around TV and Radio transmitters in Konya Akyokuş region. Because of the high density of population,
measurements are carried out on the weekends with electromagnetic radiation meter (Narda EMR-300). It
is observed that maximum electrical field strength is 4.35 V/m while average field strength for one
measurement point is 3.56 V/m in the frequency range of 100 kHz-3000 MHz. The measurement results are
compared with limitations by both the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(ICNIRP) and Information and Communication Technologies Authority of Turkey (ICTA). All of the results
are below the limitations.

Keywords: Electric field strength, EM radiation measurements, Electromagnetic pollution, Limit values
TV-Radio Transmitter

1. INTRODUCTION
As the life standards of human beings improve, existence of electromagnetic (EM) waves in everyday life is
increasing day by day. Especially in the last 30 years, technological developments which have been increasing
rapidly have necessitated the coexistence of people with electromagnetic waves. TV, radio, wireless internet,
and cellular communication have become indispensable applications of life. However, these applications using
electromagnetic waves cause electromagnetic field exposure. In applications using high-frequency
electromagnetic waves; It is being investigated worldwide that exposure to electromagnetic fields may cause
temperature increases and various adverse effects in the human body. To prevent these effects occurring, there
are limit values that are commonly accepted and applied in many countries. These limit values are recognized
by the World Health Organization (WHO), an international commission, ICNIRP (International Commission
on Non-Ionizing Radiation Protection (Ionizing Radiation Protection Commission). Also In Turkey, the limits
of public health have been determined by the Information and Communication Technologies Authority of
Turkey, taking these limits into consideration. Therefore, EM radiation measurements and evaluation of results
are becoming very important for public health. In recent years, many measurement studies have been conducted
both in Turkey and in the world, and the results have been shared with the public [1-7].
The fact that TV and radio transmitters were placed outside the city centers almost 50 years ago did not pose
any danger to human health at that time. However, with the expansion of the cities, the transmitters have become
very close to people's living environment. In addition, increase of base stations is causing people's health
worries. Researchers have focused their work on this subject and have determined the electromagnetic pollution
of their surroundings by carrying out measurements [8-10].
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The purpose of this study is to determine the electromagnetic pollution in the frequency range of 100 kHz-3000
MHz in Akyokuş area where Konya TV-Radio transmitters are located. Measurements were carried out for 6
hours a day and lasted two days. Each measurement was performed in 6 minutes. The measurement results are
analyzed and presented in comparison with national and international limit values.
The remainder of this paper is arranged as follows: Firstly, Section 2 characterized the measurement locations
and the method. The results for the obtain data from measurements are given in Section 3. Finally, conclusion
of this study is presented in Section 4.

2. ELECTROMAGNETIC FIELD MEASUREMENTS
The measurement of the electric field is fulfilled by the sensors based on the capacitors or the dipoles. While
dipole arrays are used for high frequency electric field measurements, capacitor arrays are preferred for lower
frequency field measurements [11]. Dipole arrays are used because the study involves high frequency
measurements. In general, the presence of electromagnetic pollution is determined by the calculation of the
total electric field value in the environment. The existing measuring devices are designed for the total electric
field strength according to the following equation:

E

total

= E X2 + EY2 + E Z2

(1)

EM pollution measurements were carried out in Konya, Akyokuş region where various transmitters (Radio,
TV, GSM ...) are located. In addition, because of proximity to transmitters; measurements were made at a cafe
and entrance of the emergency department of a hospital, which is a frequent destination for many people. The
measurement locations are shown in Fig. 1. Some applications in the frequency range in which used
measurement device E-field probe covers (100 kHz -3000 MHz) are shown in Table I.

Fig. 1. Measurement Locations
Table I. Some applications in the measurement range
Application

Frequency (MHz)

FM Radio

88 -108

TV (VHF)

174-216

TV (UHF)

470 -790

GSM 900

890-960
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GSM 1800

1700-1880

3G

1900-2170

LTE-Advanced

790-890; 2500-2670

Measurements are made by Narda EMR-300 radiation meter for two days when the air was open. Electric field
values were recorded in V / m using a 100 kHz to 3000 MHz electric field probe. The average and maximum
value modes of the device are used for measurements. Also when the device is in average mode; it displays the
average of all the measurements performed in six minutes, while the maximum mode shows the maximum
value between these values. More than a hundred measurement values were obtained in average modes from
the measurement points and compared with the maximum field strengths. An example from measurement study
and measurement device is shown in Fig. 2.

Fig. 2. An instance from the study and measurement device

3. RESEARCH RESULTS
To determine the EM pollution, the most frequent hours (14:00-20:00) are chosen on weekends. The three
measurement points are determined as the roadside near the transmitter, one measurement point is a parking
area, one measurement point is a cafe and last measurement point is the hospital emergency entry. The roadside
and parking area measurement points are about 300 meters from the transmitters. These distances are suitable
for far field measurements.
It is necessary to know the limit values of ICNIRP, which is a well-known organization in the world, and ICTA,
which is authorized in this respect in Turkey, to determine what level of electromagnetic pollution is at the
measurement points. The limit values determined by ICNIRP and ICTA in the frequency range of the
measurement study are shown in Table II. The specified limit values are the average electric field values for
the six minute intervals [12-13]. f demonstrates the frequency value in the table.
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The measurement results in six different locations are shown in Table III. In the table, R shows the roadside
measurements, P is the parking area, C is the café and H is the hospital. When the results from six measurement
points are examined, it is determined that the highest electric field values are obtained from the parking area. It
is thought that this point has the highest result because it has line of sight to the transmitters. In addition, when
the data obtained from three different measurement points on the roadside are examined, it is seen that the
results are very close to each other. It is observed that electromagnetic pollution levels are very low in cafes
and hospital emergency entry points where people use them extensively. When the measurement results are
examined, all of the results obtained are far below the limit values determined by the institutions. The highest
electric field value determined in the park area is almost 15 times lower than the limit values. This means that
electromagnetic radiation in the region is at a very low level and demonstrates that there is no significant effect
on human health.
Table II. Limit values determined by international and national institutions
Electric Field Strength (V/m)
Frequency Range (MHz)

ICNIRP

ICTA

0.010 – 0.15

87

65.25

0.15 - 1

87

65.25

1-10

87/f 1/2

65.25/f 1/2

10-400

28

21

400-2000

1.375 f 1/2

1.03 f 1/2

2000-60000

61

45.75

Table III. Measurement results
Measurement
Locations

Distance to
Transmitters (m)

Average Electric Field
Strength (V/m)

Max. Electric Field
Strength (V/m)

A (R)

330

3.20

3.70

B (R)

270

3.27

3.75

C (P)

300

3.56

4.35

D (R)

315

3.24

3.58

E (C)

425

1.39

1.83

F (H)

800

1.07

1.52

4. CONCLUSION
In this study, electromagnetic radiation measurements have been carried out in order to determine the
electromagnetic pollution originating from transmitters (radio, TV, GSM etc ...) in Konya Akyokuş region.
Measurements are completed in two days for six hours at six different measurement points. In particular,
measurements are made in two points where people are exposed intensively and electromagnetic radiation is
detected. According to the results obtained, the highest electric field values are taken from the park
measurement point. These results are 3.56 V / m and 4.35 V / m for average electric field strength and maximum
electric field strength, respectively. Depending on the distance, the lowest measurement results were
determined at the cafe and hospital emergency entrance. When the roadside measurements are examined, the
results are consistent. The measurement results show that EM radiation levels in the 100 kHz - 3000 MHz
frequency band are at very low levels when compared to the limit values. However, it is important to carry out
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these studies in order to overcome people's worries. In future studies, it is aimed to mapping electromagnetic
pollution of the region by increasing the time of measurements and determining more measurement points.
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Abstract
Metal surfaces are painted and / or coated with various materials in order to prevent the corrosion that
they exposed while changing according to the various environment. One of the commonly used
applications of these protection methods is coating the surface of the metal with hot dipping zinc and zinc
alloys.
In our study, steel wire surface was coated with 5% aluminum - 95% zinc ratio by hot dipping method. In
this method, the wire is immersed in the zinc furnace and the Fe-Zn intermetallic alloy layers are formed
on the surface by diffusion method. When the zinc-plated wire is passed through the secondary fluks
solution then immersed in the Zn-5% Al oven, the aluminum rapidly forms a homogeneous iron-zincaluminum alloy layer on the iron-zinc alloy layers. The corrosion resistance of the coatings was tested
according to ASTM B 117 salt water test and the results were compared with the galvanized coating. As
the coating alloy contains aluminum metal, corrosion resistance has increased 2-3 times compared to the
zinc coating. Coating characterization studies were performed by scanning electron microscopy. The
adhesion quality of the coating layer to the wire surface was checked according to BS EN 10244-2
standard.
Keywords Aluminum, Corrosion, Hot Dipping, Steel Wire, Zinc

1. GİRİŞ
Malzemelerin her alanda verimli olarak kullanılabilmesi için gerekli bazı yüzey özelliklerini; aşınma, ısınma,
korozyona direnç, elektriksel özellikleri ve bunların kombinasyonunu bünyesinde taşıması gerekir.
Malzemede bulunmayan; fakat istenilen yüzey özellikleri malzeme üzerine gerekli yüzey kaplamaları
uygulanarak elde edilir [1].
Korozyon; hammadde, enerji, emek, sermaye ve bilgi israfına neden olan en önemli bozunma türlerinden
birisidir [1]. Korozyonun en fazla görüldüğü malzeme elektro kimyasal reaksiyonlara girme eğilimlerinin
yüksek olmasından dolayı metallerdir. Metallerin korozyona uğraması oksijene olan ilgileriyle alakalıdır.
Hidrojene göre daha negatif olan metaller daha aktif yani iyonlaşma eğilimi daha fazladır. Bu da elektron
verme eğiliminin fazla olması anlamına gelmektedir [2].
Yüzey kaplama yöntemlerinden en yaygın olanlardan bir tanesi sıcak daldırma yöntemiyle kaplamadır.
Erimiş metal banyosuna daldırılan demir ve çelik malzemelerin yüzeyine farklı metal ve bileşiklerin
koruyucu olarak kaplanması işlemidir. Metalik malzemelerin özellikle çeliklerin çalışma ortamına bağlı
olarak kimyasal yapılarında ve mekanik özelliklerinde değişimler olmaması istenir. Üretilen metalik
malzemelerin ömrünü ve kalitesini arttırmak, çalışma ortamının olumsuz koşullarının etkilerini azaltmak ve
en önemlisi korozyon direncini arttırmak için çelik yüzeylere Zn ve alaşımları ile kaplama işlemi
yapılmaktadır [3]. kompozisyonu, fiziksel ve mekanik özellikleri büyük ölçüde değiştirerek kimyasal aktivite,
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difüzyon ve sonradan soğuma gibi özellikleri etkiler [5]. Temizlenmiş, yağı giderilmiş çeliğin ergimiş haldeki
çinko banyosuna daldırılarak yüzeyin çinko kaplanması işlemi ‘galvanizleme’ olarak adlandırılır.
1

Demir ve çelik yüzeye kaplanan çinko ve alaşımlarında; koruyucu kaplama genellikle birkaç tabakadan
meydana gelir [3]. Temel metale yakın olanlar Fe-Zn bileşiklerinden meydana gelir [4]. Üst üste yer alan bu
tabakaların en dışında tamamen çinkodan meydana gelen bir tabaka yer alır. Galvaniz kaplamayı oluşturan
tabakaların bu karmaşık yapısı, kimyasal Çinko tek başına belli bir noktaya kadar koruma sağlamaktadır. Bu
amaçla korozyon dayanımını arttırmak için Zn, %5Al ve mishmetal ile alaşımlandırılmaktadır [6]. Mishmetal
ıslanmanın iyileştirilmesi ve korozyon direncinin arttırılması için ilave edilen nadir toprak elementlerinden
doğal olarak oluşan bir karışımdır.
Galfan ötektik bir alaşımdır ve erime noktası düşüktür (~380 ). Son derece ince bir intermetalik tabaka içeren
yapıya sahiptir. Bu mikroyapı sayesinde korozyon direnci ve süneklik özellikleri iyileştirilmektedir [6].
Galfan kaplama geleneksel çinko kaplamaya kıyasla mükemmel bir korozyon direnci sunar. Bu sayede çelik
parça da daha uzun kullanım ömrü elde etmek veya geleneksel çinko kaplamanın yerine daha ince olan
Galfan kaplama tercih edilebilir. Böylece hem kaynaklanabilirlik hem de şekillenebilirlik özellikleri
geliştirilmiş olmaktadır. Galfan kaplama ayrıca; parlak, metalik ve hafif gözenek desenli yüzeyiyle kendini
belli eder [7].
Zn-%5Al kompleks bir mikroyapı sergileyen ötektik bir alaşımdır. %0,10’a kadar mishmetal olan La ve Ce
ilaveleri, Zn-%5Al banyonun akışkanlığını ve ıslanabilirliğini arttırmakla birlikte daha düzgün bir kaplama
kalınlığına katkıda bulunmaktadır [7].

2. MATERYAL VE METOT
Yapılan deneysel çalışmada 6 mm SAE 1006 filmaşin kullanılmıştır. Filmaşin olarak satın alınan çelik teller
soğuk deformasyona uğratılarak tel çekme işlemi ile çapları 2,6 mm’e düşürülmüştür. Tel çekme işlemi
sonrası çelik teller tavlama işlemine tabi tutulmaktadır. Böylece hem tel çekme sırasında tel yüzeyinde kalan
sabunların yanması ve yüzeyden uzaklaştırılması sağlanmış olup hem de müşteri talebine göre yumuşatma
işlemi gerçekleştirilerek mukavemet ayarlanır. Tavlama sonrası tel su ile soğutma ünitesinden geçtikten sonra
yüzeydeki yağ, kir, oksit tabakasının giderilmesi için 3 farklı asit tankında temizleme işlemi gerçekleştirilmiş
ve sonrasında yüzey su ile durulanmıştır. Çinko kaplama öncesi yüzeyi tamamen temizlenen teller flux
denilen ZnCl 2 .NH 4 Cl kimyasalından geçirilerek kaplama yapışkanlığının arttırılması için yüzeyde ince bir
film oksit tabakası oluşturarak yüzey galvaniz banyosuna kadar korunmaktadır. Galvaniz kaplama işlemi
~450ºC sıcaklıkta 10 m/dk tel çekme hızı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Galvaniz kaplama sonrası teller 2.
flux kimyasalından (ZnCl 2 ) geçtikten sonra Zn-%5Al alaşım banyosuna daldırılmıştır. Zn-%5Al kaplanan
çelik teller alaşım banyosundan dik olarak çıkarılmıştır.
Galfan kaplamanın kalite kontrolü; çekme mukavemetinin ölçülmesi, görsel kontrol, tuz sisi testi, kaplama
miktarının tayini, kaplama yapışkanlığının belirlenmesi, kimyasal analiz ve metalografik görüntüler ile
desteklenmektedir.

2.1. Hammadde Analizi
Öncelikle TS EN 10204 standartına göre kullanılan hammadde için analiz yapılmıştır. Analiz sonucu Tablo
I’dedir.

Tablo I. Hammadde Kimyasal Analiz
C

Si

Mn

P

S

Cu

Cr

0,055

0,15

0,345

0,02

0,0154

0,0513

0,0336

2.2. Görsel Kontrol
Yapılan görsel inceleme sonucu galfan kaplamalı tel yüzeyinde herhangi bir kusura rastlanmamıştır.

2.3. Mukavemet Ölçümü
Galfan kaplamalı telin mukavemet ölçümü TS EN ISO 6892-1 standartına göre yapılmış ve Tablo II’de
verilmiştir.
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Tablo II. Mukavemet Ölçümü
Ortalama Çap
(mm)

Alan
(mm2)

2,61

2,605

5,33

Çekme
Mukavemeti
(MPa)
452

2,59

2,600

5,31

454

2,59

2,595

5,29

461

Malzeme

Çap Ölçümü (mm)

Numune 1

2,60

Numune 2

2,61

Numune 3

2,60

2.4. Kaplama Miktarı
Galfan kaplamalı telin yüzeyindeki kaplama miktarı EN 10244-1 standartına göre ölçülmüş ve Tablo III’te
verilmiştir.
Tablo III. Kaplama Miktarı
Malzeme

Kaplama Miktarı (g/m2)

Numune 1

121,03

Numune 2

124,81

Numune 3

122,43

Ortalama

122,76

2.5. Sarma Testi
Sıcak daldırma yöntemi ile kaplanan Galfan kaplamalı teller için EN 10244-1 standartına göre sarma testi
yapılmaktadır. Standarta göre tel çapı ≤ 7,5 mm ise kaplamanın yapışkanlığı telin silindirik bir mandrel
etrafında en az altı sıkı sargı ile sarılmasıyla test edilmektedir. Tel çapı <4mm ise ; kullanılacak mandrel çapı
4*d(tel çapı) olmalıdır. Tel çapı ≥4mm ise kullanılacak mandrel çapı 5*d olmalıdır. Çalışmamızda 2,6 mm tel
kullanılmıştır. Mandrel çapı 10,5mm olarak seçilmiştir. Aşağıda yapılan test sonucu galfan kaplamalı telin
makro görüntüleri mevcuttur.
Tablo IV. Galfan Kaplama Yapışkanlığı

Malzeme

Yapışkanlığın Değerlendirilmesi

Numune 1

EN 10244-1
standarta göre

5
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Numune 2

5

Numune 3

5

Ortalama

5

2.6. Tuz Sisi Testi
Koruyucu tabaka olarak kaplamanın uygunluğunun tespit edilmesi için, kaplanmış numuneler üzerinde
aşındırıcı bir etki oluşturarak hızlandırılmış korozyon testi yapılmaktadır. Aşağıda tuz sisi testi öncesi ve
sonrası resimler bulunmaktadır.

2

1

Resim 1. Tuz Sisi Test Öncesi (1), Tuz Sisi Test Sonrası (2)

2.7. Mikroyapı
Galfan kaplanmış tel yüzeyin mikroyapısı taramalı elektron mikroskobu ile incelenmiştir.
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1

2

Resim 2. Galfan Kaplama Mikroyapısı

3. BULGULAR VE TARTIŞMA
-

Sıcak daldırma yöntemi ile 2,6 mm çelik tel yüzeye ortalama 122,76 g/m2 galfan kaplama
yapılmıştır.

-

122 g/m2 galfan kaplamanın korozyon direnci ASTM B 117 tuz sisi testine göre
hesaplanmıştır.

-

Galfan kaplamanın korozyon direnci galvaniz kaplama ile kıyaslandığında 2,5-3 kat daha fazla
olduğu gözlemlenmiştir.

-

Galfan kaplamanın mikroyapısı incelendiğinde ötektik fazların mevcut olduğu gözlemlenmiştir.
Resim 2’de 1 numara ile gösterilen bölge Zn+Al ikili ötektiğinden oluşurken, 2 numaralı bölge
çinkoca β (Zn) zengin bölgeden oluşmaktadır.

-

Yapılan sarma testi sonucu kaplama yapışkanlığı EN 10244-1 standartına göre 5 numara ile
derecelendirilmiş olup yapışkanlık olumlu sonuçlanmıştır.

~

744 saat olarak

4. SONUÇLAR
Korozyon direncinin arttırılması için çinko %5 Al ile alaşımlandrılmıştır. Alüminyumun çeliğe olan afinitesi
çinkodan daha yüksektir. Galvaniz kaplamada meydana gelen Fe-Zn arasındaki intermetalik tabaka galfan
kaplamada Fe-Zn-Al arasında ince film şeklinde oluşmaktadır. Galfan kaplama yapısında oluşan iki farklı
fazın elektrot potansiyelleri farklıdır. Korozif ortam içerisinde elektrot potansiyeli düşük olan faz korozyona
uğrarken; elektrot potansiyeli yüksek olan faz koruma işleminde devam eder. Kaplama miktarınınn
azaltılması ile korozyon direnci arttırılmıştır. Böylece çelik tel şekillendirilebilirliği arttırılmış olup kullanım
alanının genişlemesine yardımcı olunmaktadır.

TEŞEKKÜRLER
Yapılan deneysel çalışma, Güney Çelik Hasır ve Demir Mam. San. Tic. A. Ş. tarafından desteklenmektedir.

KAYNAKLAR
[1] Marder, A.R., The metallurgy of zinc-coated steel, Department of Materials Science and Engineering, Lehigh
University, Bethlehem, PA, USA, 18015-3195,2000.
[2] Li S., Gao B.,Tu G., Study on the Corrosion Mechanism of Zn-5Al-0.5Mg-0.08Si Coating, China, 2011.
[3] Amerıcan Galvanizers Association Hot-Dip Galvanizing for Corrosion Protection of Steel Products,2000.
[4] Orhan, T. Comprasıon Of Weıght Loss In Dıfferent Corrosıve Envıronment Between Zn-Al-Mg Alloy Coatıng And
Galvanıze And Galfan Coatıngs, Nevşehir, Türkiye, 2016.
[5] Li S., Gao B.,Tu G., Study on the Corrosion Mechanism of Zn-5Al-0.5Mg-0.08Si Coating, China, 2011.
[6] Galfan Interwire Paper. Given in the International Wire Show, in Atlanta, GA May 13th - 18th, 2001.
[7] Galder Dergisi, Kasım-Aralık 2013 Yıl/2, Sayı/12.

377

Blasting Effects on the Response of Engineering StructuresExample of RC Highway Bridge and RC Building
B. Sevim1,*, A. Tuğrul Toy1
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye

1

Abstract
One of the load sources is blasting. Bombing during a war, detonation of explosives during a terrorist
attack or blasting due to natural gas compression may cause death, injuries and effects the structures
negatively. In this study, the effects of loads on the response of the engineering structures due to blasting
is investigated. In the content of the study, a reinforced concrete highway bridge and a reinforced
building are selected and modelled in ANSYS Workbench software. A sum of TNT explosives is detonated
in the middle span of the highway bridge which has three spans. Blasting duration is selected 3 ms and it
is simulated in ANSY Autodyn software. Similar studies are performed for the reinforced building which
has two spans in one direction and a span in the other direction and two storeys. The effects of the
blasting on the structural and non-structural elements of both bridge and building are presented by
graphics, tables and contour diagrams. It is highlighted from the study that, blasting causes negative
effects on the response of engineering structures and it is suggested to consider on the design.
Keywords: Blasting effects, RC highway bridge, RC building, structural response
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1. GİRİŞ
Yapılar inşa aşaması ve kullanım aşamasında birçok yüke maruz kalırlar. Yapılardan beklenen bu yükleri
emniyetli bir şekilde zemin ortamına aktarmaktır. Bunun için de yapılara gelen yükün türünün, şiddetinin ve
karakteristiğinin yeterince bilinmesi gerekmektedir. Yapılara gelen yükler genel olarak statik ve dinamik
yükler olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Yapının kendi ağırlığı üzerindeki sabit ve hareketli yükler statik yük
sınıfına girmektedir. Dinamik yüklerin statik yüklerden temel farkı, oluşan etkilerin çok kısa bir zaman
diliminde meydana gelmesi ve yapılarda bu yüklere karşı koyacak atalet kuvvetlerinin ortaya çıkmasıdır.
Dinamik yükler yapılar üzerinde çok büyük oluşturmakla birlikte bu yükler kimi zaman depremlerden, şiddetli
rüzgârların oluşturacağı kasırga ve hortumlardan veya deprem ve rüzgâr eksisiyle denizden kıyıya doğru
gelen büyük genlikli su dalgalarından meydana gelir.
Yapılar üzerinde etki oluşturabilecek diğer önemli bir yük kaynağı da patlamalardır. Bir savaş sırasında atılan
bombalar, terörist saldırılarda kullanılan farklı tipteki patlayıcıların infilak etmesi veya doğalgaz sıkışması
sonucu oluşan patlamalar can kayıplarına ve yaralanmalara sebep olabileceği gibi yapılar üzerinde de olumsuz
etkiler meydana getirirler. Bu nedenle patlama etkilerinin yapılar üzerindeki davranışlarının araştırılması
gerekmektedir. Bu bakımdan literatürde yapılmış bazı çalışmaların burada verilmesinde fayda vardır.
Nicholls vd., [1], hazırlamış oldukları çalışmada, patlama titreşimlerini ve onların yapı davranışı üzerindeki
etkilerini araştırmışlarıdır. Yapılan araştırmada, patlama esnasında oluşacak parçacık hızının yaklaşık 5 cm/s
ve yapı üzerindeki hava basıncı etkisinin 3.5 kN/m2 seviyelerin kadar olması durumunda yapıların güvenli
tarafta kalacağı, daha büyük değerler içinse yapılarda hasarlar meydana gelebileceğini belirtmişleridir.
Gad vd., [2] yaptıkları çalışmada, maden ocağı yakınlarındaki tek katlı bir binada patlama esnasında oluşan
etkileri araştırmışlardır. Bina bir yıl boyunca yer parçacık hızı 1.5-222 mm/s olan patlamalar esnasında
ivmeölçerlerle izlenmiştir. Binada patlama öncesi ve sonrası çatlak durumları incelenmiş olup ve parçacık
hızı ile çatlak oluşumu arasında bir prosedür geliştirilmeye çalışılmıştır.
Ngo vd., [3], patlama yükü ve yapılar üzerindeki etkisi anlattıkları çalışmalarında, şehri merkezlerinde patlayıcı
yüklü kamyonlarla yapılan terörist saldırılara dikkat çekmiş ve bu konuda genel bir değerlendirmede
bulunmuşlardır. Çalışmada, Patlamanın doğasını ve hava ortamında patlama dalgalarının yayılma
mekanizmasını irdelemiş, yapısal davranışı ve patlama yüklerinin tahmini ile ilgili farklı yöntemlerden
bahsetmişledir.
Nateghi vd., [4], patlama nedeniyle oluşan dalgaların yer altı yapılarının betonları üzerindeki etkisini
araştırmışlardır. Çalışmada patlama dalgalarının kontrol edilmesi yöntemler geliştirilmiş ve dalgaların negatif
etkisi yok edilmeye çalışılmıştır.
Draganic ve Sigmund [5], Patlamaya maruz bıraktıkları bir yapının davranışını görmek için SAP2000
programında bir model hazırlamış ve analizlerini yapmışlardır. Yapılan çalışmada programın patlama etkisini
vermede başlangıç için yeterli olduğunu ifade etmişlerdir.
Tripathy vd., [6], yaptıkları çalışmada patlama etkilerinin yeryüzü yapılarına olumsuz etkileri olabileceğini
vurgulamış, bu kapsamda Hindistan’da bulunan 85 yıllık bir yığma barajın ve etrafındaki kayalık kısma
dökülen beton üzerinde patlamalar sonucu oluşan etkileri araştırmışlarıdır.
Literatürde patlamaların yapılar üzerindeki etkisi çeşitli yönleriyle elen alınmıştır. Bu çalışmada, farklı
yapılarda patlamalar sonucu oluşan yüklerin yapısal davranış üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma
kapsamında, bir betonarme karayolu köprüsü, bir de iki katlı betonarme bina ANSYS Workbench [7]
programında üç boyutlu olarak modellenmiştir. Modellenen karayolu köprüsü, üç açıklıklı olup, orta açıklığın
zemin üstünde bir miktar TNT patlayıcı ANSYS Autodyn [8] yazılımında 3ms içinde patlatılarak simule
edilmiştir. Benzer çalışma bir yönde iki açıklığa, diğer yönde tek açıklığa sahip iki katlı betonarme bina için
de yapılmıştır. Çalışmalar sonucunda patlamalar nedeniyle hem karayolu köprüsünün, hem de betonarme
binanın yapısal ve yapısal olmayan kısımlarında meydan gelen etkiler grafikler, tablolar ve kontur
diyagramları ile sunulmuştur.

2. PATLAMA TEORİSİ VE FORMÜLASYON
Yoğunlaştırılmış ve sıkıştırılmış patlayıcının infilak etmesiyle birlikte ortaya çıkan basınç 300 kilobar’a ve
sıcaklık da 3000 – 4000 °C’ye kadar çıkabilir. Sıcak gaz mevcut hacmi dışarıya iterek genişletmekte patlama
sonucu ortaya çıkan enerjinin oluşturduğu gazın önünde sıkıştırılmış hava katmanı (patlama dalgası)
oluşmaktadır. Patlama dalgası birdenbire artarak ortamın atmosfer basıncının da üzerine çıkarak kısa bir süre
sonra yüksek basınç ortam atmosfer basıncının da altına düşebilmektedir (Şekil 1a). Bu negatif fazda kısmi
vakum oluşur ve hava emilir. Bu durum; yüksek vakum rüzgârı ile beraber patlama esnasında uzaklaşan
moloz parçalarının bir kısmını geri getirebilmektedir [3]. Hava patlayıcı dalgalarının karakteristiği
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gözlemlendiğinde; patlayıcının fiziksel özelliklerinden etkilendiği görülmüştür. Şekil 1b’de tipik patlama
basıncı profili görülmektedir; tA anında oluşan patlama ile birlikte basıncın aniden Pso pik noktasına ulaştığı
görülür (Po: ortam basıncı). td zaman sonra ise pik basınç ortam basıncına kadar düşer ardından Pso negatif
basınca ulaşır (vakum). Ardından Po seviyesine geri döner [3, 9].

Şekil 1 a. Patlama dalgasının yayılması [3]

b. Patlama dalga basıncı-zaman grafiği [3, 9]

Meydana gelen pik noktaları (Pso); patlama esnasında şok dalgaları yansıtıcı faktör ile karşılaşırsa (örneğin
yapı elemanı) büyür. Yansıtıcı faktörler şok dalgasının yoğunluğuna bağlıdır. Büyük patlamalarda yansıtıcılar
basıncın artmasına sebebiyet verirler.
Bu çalışmada, seçilen yapılar ANSYS Workbench’de [7] modellenmiş olup, oluşturulan geometri ve modeller
ANSYS Autodyn [8] yazılımına aktarılarak patlatma analizleri gerçekleştirilmiştir. Patlama süreleri 3
milisaniye olarak dikkate alınmıştır. ANSYS Workbench [7] üzerinde, model; Explicit Modülü kullanılarak
oluşturulmuş olup modül Lagrange Teoremi temeli alarak çalışan bir yazılımdır. Burada yazılım model
oluştururken; kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu yasaları temelinde
çalışmaktadır. Explicit Dynamics; şok dalgası yayılımı, büyük deformasyonlar ve şekil değiştirmeler,
nonlineer malzeme davranışı, kompleks birleşimler, parçalanma, nonlineer burkulma, düşme testleri ve
penetrasyon konularında etkili ve hızlı bir analiz-çözüm sunmaktadır. ANSYS Autodyn [8], Explicit
Dynamic’den modeli alarak patlama analizlerini yapmaktadır. Burada AUTODYN Euler Teoremini
(Akışkanlar Mekaniği) kullanarak analizleri gerçekleştirmektedir. Program Workbench’den aldığı Lagrange
Modeli ile patlama analizi için oluşturduğu Euler Modeli arasında bir etkileşim oluşturarak analizleri
gerçekleştirmektedir. Patlama analizinde patlama yükünün hesabı için Freidlander denklemini kullanmaktadır
(Denk. 1, 2). Denklem 1’de , Yüksek basıncı; , pozitif faz süresini;
geliş zamanını; , gelen etkiyi
göstermektedir.

(1)
Denklem 1’de parametre

ise aşağıdaki gibi hesaplanabilir;

(2)

3. SAYISAL UYGULAMA
Bu çalışmada, üç açıklıklı betonarme bir karayolu köprüsünün ve iki katli betonarme bir binanın patlama
yükleri altında davranışı araştırılmıştır. Her bir model için yapılan çalışmalar aşağıda verilmektedir.

3.1. Betonarme Karayolu Köprüsü
Çalışmanın bu kısmında, üç açıklıklı bir betonarme karayolu köprüsünün altında patlama olması durumunda,
köprüde oluşan etkiler araştırılmıştır. Söz konusu köprüye ait geometrik boyutlar Şekil 2 a’da verilmektedir.
Köprü ayakları H ve tabliyeleri ise trapez kesitli olarak tasarlanmıştır. İlgili kesit boyutları Şekil 2 b’de
verilmektedir.
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Şekil 2 a. Karayolu köprüsünü geometrik özellikleri (boyutlar mm)

Şekil 2 b. Ayak ve Tabliye Kesitleri (boyutlar mm)
Şekil 2’de seçilen ölçülere göre ANSYS Worbench [7] yazılımında oluşturulan üç boyutlu sonlu eleman
modeli Şekil 3’te verilmektedir. Karayolu köprüsünün sol ayağının zeminle birleştiği kısma (Şekil 3) 4 ton
TNT yerleştirilerek analize hazır hale getirilmiştir. Köprünün sonlu eleman modelinde kullanılan malzeme
özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.

Şekil 3. Karayolu köprüsünün üç boyutlu sonlu eleman modeli
Tablo 1. Karayolu köprüsünün sonlu eleman modelinde kullanılan malzeme özellikleri
Elastisite
Basınç
Çekme
Yoğunluk
Malzeme
Modülü
Dayanımı
Dayanımı
Malzeme
3)
(t/m
Tipi
(MPa)
(MPa)
(MPa)
Beton

C50

3.7 x 104

2.5

50

5

7.83

420

420

Donatı

S420

Hava

Air

-

1.23 x 10-3

-

-

Patlayıcı

TNT

-

1.63

-

-

2x

105

Köprü modeli ANSYS Autodyn [8] yazılımında 3 ms patlama etkisine maruz bırakılmıştır. Patlama sonucu
köprüde oluşan hasar durumları Şekil 4’te verilmektedir. Şekil 4’ten görüldüğü gibi, köprünün sol ayağının
zeminle birleştiği kısımda, patlamanın olduğu bölgenin yoğun hasar aldığı, bununla birlikte diğer elemanların
ise neredeyse hiç hasar almadığı görülmektedir. Patlama sonrası yapı üzerinde oluşan basınç değerleri

381

incelendiğinde, patlamanın gerçekleştiği kolon üzerinde yaklaşık 127 MPa’lık bir basınç oluştuğu
görülmüştür. Bu değer X yönünde tespit edilmiş olup, kolon için ciddi tehlike oluşturabilecek aşırı yüksek bir
değer olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan patlama esnasında, TNT büyük bir miktar enerji açığa
çıkarmıştır. Açığa çıkan enerjinin her bir yapı elemanı tarafından yutulan kısmının zamanla değişimi Şekil
5’te verilmektedir. Her bir eleman tarafından yutulan enerji miktarları Tablo 2’de sunulmaktadır. Şekil 5 ve
Tablo 2 incelendiğinde açığa çıkan enerjinin neredeyse tamamının hava tarafından emildiği anlaşılmaktadır.
Beton ve donatı ise mertebece çok daha küçük enerji yutmaktadır.

Şekil 4. Patlama sonrası karayolu köprüsünde oluşan hasarlar

Tablo 2. Patlama sonucu açığı çıkan
ve yutulan enerji miktarları
Eleman

Energy (uJ)

C50 (Beton)

8.94 x 1013

S420 (Donatı)

4.38 x 1012

Air (Hava)

2.85 x 1016

TNT(Patlayıcı)

1.54 x 1016

Şekil 5. Açığa çıkan enerjinin zamanla değişimi

3.2. İki Katlı Betonarme Bina
Çalışmanın bu kısmında, iki katli betonarme bir bina seçilmiş ve patlama nedeniyle oluşan etkiler
araştırılmıştır. Betonarme bina daha önce terörist saldırıya uğramış bir binadan esinlenerek tercih edilmiştir.
Söz konusu bina bir yönde iki açıklığa, diğer yönde tek açıklığa sahip olup, duvar modeliyle birlikte dikkate
alınmıştır. Söz konusu binaya ait geometrik boyutlar Şekil 5 a’da verilmektedir. Binanın taşıyıcı sistemi
kolon ve kirişlerden oluşan çerçeve sistem olup, enkesit boyutları ve donatı düzeni Şekil 5 b’de verilmektedir.
Buna göre bina köşe kısımlarında 4 adet 60 x 30 cm2 ebatlarında kolon ve kenarlarda ise 2 adet 30 x 30 cm2
ebatlarında kolon olmak üzere toplam 6 adet kolon mevcuttur. 60 x 30 cm2 ebatlarında modellenen kolonda
boyuna donatı; 8 x Ø18; 30 x 30 cm2 ebatlarında modellenen kolonda boyuna donatı 4 Ø18 donatı
kullanılmıştır. Etriyeler ise her iki kolon için Ø8 / 15 cm olarak tasarlanmıştır. Kirişler ise 50 x 30 cm2
ebatlarında olup; çekme donatısı 5 Ø16 ve basınç donatısı 3 Ø12 olup etriye Ø8 / 15 cm olarak
modellenmiştir. Döşemede; kalınlık 12 cm seçilmiş olup donatı ise Ø10 / 20 cm olarak tasarlanmıştır. Radye
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temel ise 8 x 12 m2 ebatlarında olup kalınlığı 0.5 m seçilmiştir. Duvarlar; tuğla duvar olarak 20 cm
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kalınlığında tasarlanmıştır. Pencereler ve kapı ise cam olarak modellenmiş olup kalınlığı 1 cm olarak dikkate
alınmıştır. Hava yayılımını gözlemlemek için 2. Kat döşemesinde 3.7 x 2 m2 ebatlarında bir merdiven
boşluğu bırakılmıştır. Sistemin modellenmesinde beton malzeme C25; donatı S420; duvar masonry wall ve
pencere ise float glass olarak seçilmiştir. Bu kabullere göre oluşturulan binanın üç boyutlu sonlu eleman
modeli Şekil 6’da, malzeme özellikleri ise Tablo 3’te verilmektedir.

Şekil 5 a. İki katlı binanın boyutları

Şekil 5 b. Kolon ve Kiriş enksesit boyutları ve donatı düzeni

Şekil 6. İki katlı betonarme binanın sonlu eleman modeli
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Tablo 3. İki katlı binanın sonlu eleman modelinde kulla nılan malzeme özellikleri
Elastisite
Basınç
Çekme
Yoğunluk
Malzeme
Modülü
Dayanımı
Dayanımı
Malzeme
3)
(t/m
Tipi
(MPa)
(MPa)
(MPa)
Beton
Donatı

C25
S420

3.0 x 104
2 x 105

2.5
7.83

25
420

2.5
420

Duvar

Brick

7.8 x 103

2.2

5

0.5

Float

104

2.2

-

-

-

-

-

-

Pencere

4.5 x

Hava

Air

-

Patlayıcı

TNT

-

1.23 x

10-3

1.63

İki katlı bina modeli ANSYS Autodyn [8] yazılımında 3 ms patlama etkisine maruz bırakılmıştır. Patlama
500 kg TNT ile binanın alt katında sağ kısımda (Şekil 6) gerçekleştirilmiştir. Patlama sonrası binada oluşan
hasar durumları Şekil 7’de verilmektedir. Şekil 7’de görüldüğü gibi, bina ön ve arka cephe duvarlarının
neredeyse tamamı yıkılmıştır. Ayrıca 1. kattaki 30 x 30 cm2 ebatlarındaki kolonlarda, bir kirişinde ve döşemede
parçalanma, 2. kat kolonlarda plastik davranış ve kirişler ile döşemede ise elastik davranış gözlemlenmiştir.
TNT patlaması sonucu açığa çıkan enerjinin her bir yapı elemanı tarafından yutulan kısmının zamanla
değişimi Şekil 8’de verilmektedir. Her bir eleman tarafından yutulan enerji miktarları Tablo 4’te
sunulmaktadır. Şekil 8 ve Tablo 4 incelendiğinde açığa çıkan enerjinin neredeyse tamamının hava tarafından
emildiği anlaşılmaktadır. Beton ve donatı ise mertebece çok daha küçük enerji yutmaktadır.

Şekil 7. Patlama sonrası iki katlı binada oluşan hasarlar
Tablo 4. Patlama sonucu açığı çıkan ve
yutulan enerji miktarları

Şekil 8. Açığa çıkan enerjinin zamanla değişimi
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Eleman

Energy (uJ)

Beton (C25)

9.37 x 1012

Donatı (S420)

4.70 x 1011

Duvar (Brick)

3.65 x 1013

Pencere (Float)

1.02 x 1013

Hava (Air)

1.06 x 1015

TNT (Patlayıcı)

1.37 x 1015

4. SONUÇLAR
Bu çalışmada, farklı yapılarda patlamalar sonucu oluşan yüklerin yapısal davranış üzerindeki etkisi
araştırılmıştır. Çalışma kapsamında, bir betonarme karayolu köprüsü ve iki katlı betonarme bina ANSYS
Workbench programında üç boyutlu olarak modellenmiştir. Modeller ANSYS Autodyn yazılımında farklı
miktarlarda TNT patlayıcı 3ms içinde patlatılarak simule edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda
özetlenmektedir:


Karayolu köprüsü için yapılan çalışmada, köprü sol ayağında beton basınç dayanımı aşan büyük
gerilmeler ve buna bağlı olarak büyük hasarlar meydana gelmiştir.



Köprünün diğer elemanlarında herhangi bir hasar gözlenmemiş olup, patlama sonucu açığa çıkan
enerjinin neredeyse tamamı hava tarafından yutulmuş, diğer yapı elemanları lokal olarak enerji
sönümlemiştir.



Tabliyeleri ve ayakları ayrı ayrı olarak çalışan bu tip betonarme köprülerde, ayakta oluşacak hasarın
üst yapıyı da tehdit edeceği açıktır. Dolaysıyla yapı bütünlüğünün korunması için ayak gibi bölgesel
kısımlarda patlama yüklerine göre de tasarım gerekmektedir.
 İki katlı bina için yapılan çalışmada, patlayıcının konumlandırıldığı kısımlarda oldukça
büyük hasarlar meydan gelmiştir. Bu kısımlardaki kolon kiriş ve döşemelerde kırılmalar ve
plastik hasarlar görülmüştür.
 Binanın birinci kat döşemesinde bırakılan merdiven boşluğu nedeniyle, patlama sırasında
oluşan basıncın bu boşluktan geçerek üst kattaki yapısal elemanlarda da hasarlara neden
olduğu görülmüştür.
 Patlama sonucu açığa çıkan enerjinin yaklaşık % 80’lik kısmı hava tarafından yutulmuş
olup, geri kalan enerjini % 15’lik kısmı duvar ve pencereler tarafından yutulmuştur.
 Betonarme elemanlara tarafından sadece % 5’lik bir enerji yutulsa da, bu enerji yapıda
oldukça ciddi hasarlar oluşmasına neden olmuştur.
 İki farklı yapı türü için yapılan analizlerden, mühendislik yapılarının tasarımında patlamalar
sonucu oluşabilecek etkilere karşı gerekli düzenlemeler yapılması gerektiği sonucuna
varılmıştır.
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A FPGA-Based Position Calculation for Shaft Resolvers
R. Celikel1,*, O. Aydogmus2

Abstract
A shaft-resolver produces sine and cosine signals depended on position of motor shaft in order to determine
for robotic applications. In this paper, a conversion procedure from resolver analog output signal to digital
signal with calculation of shaft angular position has been performed by using Altera FPGA (Field
Programmable Gate Array) in-the loop based on MATLAB/Simulink environment. A high-frequency sine
signal has been generated by using FPGA in order to excite primer coil of the resolver. The sine and cosine
signals are produced from the seconder side coil of resolver. These analog signals are converter to digital
signal by MATLAB. In this work, an angle tracking observer has been not used to demodulation and
calculation procedures. The look-up-table has been used for generating of the reference sine signal and
calculation of mechanical angle. This paper presents RTD (Resolver-to-Digital) which is appropriate for
motor control applications used FPGA.
Keywords: FPGA, resolver, resolver-to-digital (RTD), position measurement, look-up-table.

1. GİRİŞ
Robotik sistemler, makina takım tezgahları, uydu antenleri, teleskoplar ve birçok endüstriyel uygulamada açısal
yer değişimlerin ve hızın kontrol edilmesi gerekir. Bu amaçla genellikle sürekli mıknatıslı senkron motorlar
kullanılır. Bu motorların milinin açısal yer değişimlerinin tespit edilmesinde yüksek kararlık, mekanik
sağlamlık, geçici rejimlerde kararlı davranış ve ortak mod gürültülerinin olmaması gibi özelliklerinden dolayı
resolver tercih edilmektedir [1-4].
Resolver motorun miline mekanik olarak takılabilen ve gerilim indükleme prensibine göre çalışan bir
algılayıcıdır. Resolver’ ın üzerinde üç adet sargı bulunmaktadır. Birincil taraftaki sargıya yüksek frekanslı bir
sinüzoidal gerilim uygulanır. İkincil taraftaki sargılar birbirine dik yani doksan derece açıyla yerleştirilmiştir.
Motorun mili dönme hareketini gerçekleştirdiğinde ikincil tarafta birincil taraftaki gerilimle orantılı bir gerilim
indüklenmektedir. Bu gerilimin tepe değerleri çeşitli yöntemlerle tespit edilerek motor milinin konumu elde
edilmektedir. Bu amaçla ikincil taraftaki gerilimin pozisyon bilgisine dönüştürülmesi ile ilgili birçok çalışma
gerçekleştirilmiştir. [5-6]’da yazılım tabanlı bir pozisyon ölçümü gerçekleştirilmiştir. Resolver çıkış sinyali
sayısal sinyal işlemcisinin (DSP) analog girişleri kullanılarak ölçülmüş ve pozisyon bilgisi elde edilmiştir. Bu
çalışmalarda konum bilgisi basit bir look-up-table (LUT) kullanılarak üretilmiştir.
Resolver çıkışındaki iki adet sinyalin modülasyon işlemi genellikle analog devreler kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Modülasyon işlemi ile elde edilen milin hızıyla orantılı frekansa sahip sinüs ve kosinüs
sinyalleri pozisyon bilgisine dönüştürülür ve mikroişlemcilerde kullanılacak duruma getirilir. Bu resolversayısal dönüştürücülerin (RTD) daha ucuza mal edilen ve etkili sonuç veren tasarımları gerçekleştirilmiştir [79]. Bununla beraber açısının daha kararlı ve hatasız olarak tahmin edilebilmesi için çeşitli açı gözlem
yöntemleri geliştirilmiştir [10-11].
FPGA’ lar (Alan Programlanabilir Kapı Dizileri) özellikle yüksek işlem yoğunluğunun gerektirdiği
uygulamalarda kullanılmaktadır. Kontrol teorisinin geliştiği günümüzde motor kontrol uygulamaları oldukça
yoğun işlemler gerektirmektedir. Bu noktada FPGA ile yapılan motor kontrol uygulamaları son yıllarda
*
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artmaktadır. Bu nedenle birçok endüstriyel uygulamada tercih edilen resolverdan elde edilen sinyallerin FPGA
ile işlenmesi ve konum bilgisinin oluşturulması ihtiyacı ortaya çıkmıştır [12-16].
Bu çalışmada referans konum bilgisi ve resolver çıkış sinyalleri MATLAB/Simulink ortamında
oluşturulmuştur. Bu çıkış sinyalleri lojik sinyallere dönüştürülerek FPGA için hazır hale getirilmiştir.
Resolverın giriş tarafındaki sargının uyarılması için gerekli olan yüksek frekanslı sinüs sinyali, modülasyon
işlemi ve açı hesaplaması MATLAB/Simulink’ te FPGA-in the loop özelliği kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışmada Altera DE2-115 geliştirme bordu kullanılmıştır. Bu geliştirme bordu üzerinde Altera Cyclone IV
EP4CE115F29 FPGA kullanılmıştır. Üç farklı referans giriş sinyali için FPGA–in the loop bloğu kullanılarak
elde edilen sonuçlar grafiksel olarak gösterilmiştir.

2. RESOLVER
Resolver genellikle açı yer değişimini ölçen bir çevirici olarak kullanırlar. Resolverın yapısı bir elektrik
makinasına benzemektedir. Resolver üç tane sargıya sahiptir ve motorun miline mekanik olarak bağlanır. Motor
mili dönme hareketini yaparken resolver dönen bir transformatör gibi çalışır. Birincil sargıya 1kHz ile10 kHz
arasında yüksek frekanslı sinüzoidal bir gerilim uygulanır. İkincil sargı iki adet birbirine 90 derece açıyla
yerleştirilmiş iki adet sargıdan oluşmaktadır. En basit şekilde bir resolver Şekil 1’ de görülmektedir.
Birincil sargıya uygulanan sinüzoidal gerilimin ifadesi Eşitlik 1’ de görülmektedir. Burada ω e çok yüksek
frekansa sahiptir. Referans sinyal ile uyarılan birincil sargı gerilimi ile orantılı olarak ikincil sargılarda gerilim
indüklenmektedir. Burada indüklenen gerilim aynı zamanda rotor açısına bağlı sinüs ve kosinüs ile orantılıdır.
İkincil sargılarda indüklenen gerilimin ifadesi Eşitlik 2 ve 3’ te görülmektedir.

Birincil Sargı

Rotor

0

İkincil Sargılar

Vs (t)

Vg (t)

Vc (t)
Şekil 1. Resolver’ ın yapısı

Vg [V]

1
0
-1
0

1

2

t [s]
(a)

x 10

-4

Vs [V]

1
0
-1
0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

0.018

0.02

0.012

0.014

0.016

0.018

0.02

t [s]
(b)

Vc [V]

1
0
-1
0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

t [s]
(c)

Şekil 2. a) Birincil taraf sargı gerilim sinyali b), c) ikincil taraf sargıların gerilim sinyali

𝑉𝑉𝑔𝑔 (𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑚𝑚 × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜔𝜔𝑒𝑒 𝑡𝑡)

(1)
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𝑉𝑉𝑠𝑠 (𝑡𝑡) = 𝐾𝐾𝑖𝑖 × 𝑉𝑉𝑚𝑚 × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜔𝜔𝑒𝑒 𝑡𝑡) × sin(𝜃𝜃)

(2)

𝑉𝑉𝑐𝑐 (𝑡𝑡) = 𝐾𝐾𝑖𝑖 × 𝑉𝑉𝑚𝑚 × 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝜔𝜔𝑒𝑒 𝑡𝑡) × cos(𝜃𝜃)

(3)

Burada K i resolver sabitini, V m birincil tarafın maksimum gerilimini, θ rotor açısını, ω e birincil tarafın
geriliminin açısal hızını göstermektedir. Resolverın birincil tarafındaki gerilim ve ikincil tarafından elde edilen
gerilim dalga şekilleri Şekil 2’ de görülmektedir. İkincil taraftaki sargılardan elde edilen gerilim, birincil tarafın
geriliminin frekansı ile aynı frekanstadır fakat gerilimin maksimum değeri değişmektedir. Her periyotta
maksimum değeri örneklenip tutulduğunda rotor açısıyla aynı açı değişimine sahip bir sinüs ve kosinüs sinyali
elde edilir. Elde edilen bu sinyaller kullanılarak rotorun açısı belirlenir. Böylece RTD tamamlanarak açının
değeri mikroişlemcilerde kullanılabilir hale getirilir.

3. FPGA TABANLI RTD DÖNÜŞTÜRÜCÜSÜ
FPGA kullanılarak yapılan motor kontrol uygulamalarının artması ile beraber RTD dönüştürücünün FPGA
kullanılarak gerçekleştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada Matlab/Simulink blokları ve FPGA-in
the loop özelliği kullanılarak RTD dönüştürücüsü tasarlanmıştır. FPGA-in the loop özelliği, Matlab/Simulink
blokları ile tasarlanan bloğun sentezlemesini Altera firmasına ait olan Quartus II yazılımını kullanarak yapar.
Ayrıca FPGA ile MATLAB’ ın haberleşmesini sağlayarak verilerin MATLAB ortamında izlenmesi olanağını
sunar. Şekil 3’ te FPGA ile gerçekleştirilen RTD dönüştürücü görülmektedir. Burada resolverın birincil
tarafındaki yüksek frekanslı gerilim FPGA_fil bloğunda oluşturulmuştur. FPGA ile sayısal olarak tasarlanan
sinyal sayısal-analog dönüştürücü ile resolverın birincil tarafına uygulanmıştır. Resolverın ikincil tarafındaki
gerilimler analog-sayısal dönüştürücü kullanılarak FPGA_fil bloğuna girilmiştir.

Şekil 3. Matlab/Simulink ve FPGA-in the loop kullanılarak gerçekleştirilen RTD

Benzetim çalışması başlatıldığında, FPGA_fil bloğu Altera DE2-115 geliştirme kartı ile senkronize olarak
çalışır ve elde edilen sonuçlar MATLAB ortamında gözlemlenebilir. Şekil 4’ te FPGA_fil bloğunun
sentezlenmeden önceki içeriği görülmektedir. Burada yüksek frekanslı sinüzoidal sinyal bir LUT kullanılarak
gerçekleştirilmiştir ve bir analog-sayısal dönüştürücü ile resolver bloğuna uygulanmak üzere
MATLAB/Simulink ortamına aktarılmıştır. Sayısal bilgi olarak FPGA_fil bloğuna giren resolver çıkış
sinyalleri, birer sayısal-analog dönüştürücü kullanılarak örnekleme ve açı hesaplama bloğuna girilmiştir.
Ayrıca, bu bloğun yüksek frekanslı sinüs sinyali ile senkronize çalışması da sağlanmıştır.
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Şekil 4. FPGA_fil bloğunun sentezlenmeden önceki içeriği

Örnekleme işlemi sonucunda motor milinin hızına bağlı olarak frekansı değişen bir sinüs ve kosinüs sinyali
elde edilmektedir. Şekil 5’ te görülen bu iki sinyal 0 ile 360° derece arasında dört bölgede incelenmektedir. Her
bölge için hesaplanan açı değeri Eşitlik 4 ile Eşitlik 7 arasında görülmektedir.
𝑉𝑉

(4)

𝑉𝑉

(5)

𝑉𝑉

(6)

𝑉𝑉

(7)

𝜃𝜃𝑑𝑑 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ��𝑉𝑉𝑠𝑠 �� , 𝜃𝜃 = 𝜃𝜃𝑑𝑑

𝑉𝑉𝑠𝑠 > 0, 𝑉𝑉𝑐𝑐 > 0,

𝑐𝑐

𝜃𝜃𝑑𝑑 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ��𝑉𝑉𝑐𝑐 ��, 𝜃𝜃 = (𝑝𝑝𝑝𝑝⁄2) + 𝜃𝜃𝑑𝑑

𝑉𝑉𝑠𝑠 > 0, 𝑉𝑉𝑐𝑐 < 0,

𝑠𝑠

𝜃𝜃𝑑𝑑 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ��𝑉𝑉𝑠𝑠 �� , 𝜃𝜃 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝜃𝜃𝑑𝑑

𝑉𝑉𝑠𝑠 < 0, 𝑉𝑉𝑐𝑐 < 0,

𝑐𝑐

𝜃𝜃𝑑𝑑 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡−1 ��𝑉𝑉𝑐𝑐 ��, 𝜃𝜃 = (3𝑝𝑝𝑝𝑝⁄2) + 𝜃𝜃𝑑𝑑

𝑉𝑉𝑠𝑠 < 0, 𝑉𝑉𝑐𝑐 > 0,

𝑠𝑠

Vs>0, Vc<0

Vs>0, Vc>0

Vs<0, Vc<0

Vs<0, Vc>0

1

Vs, Vc [V]

0.5
0
-0.5

Vs

Vc

-1

0

0,005

0,01

0,015

0,02

t [s]

Şekil 5. Örnekleme sonucunda elde edilen sinüs ve kosinüs sinyalleri

Burada θ d hesaplanırken tan-1 fonksiyonunun hesaplamasının CORDIC (COordinate Rotation DIgital
Computer) algoritması ile yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada CORDIC algoritması yerine LUT
kullanılarak açı hesaplaması yapılmaktadır. Böylece FPGA içerisinde daha az yer kaplayarak önemli bir avantaj
elde edilmiştir. Eşitlik 4 ve Eşitlik 7 arasında görüldüğü gibi milin açısının hesaplanması için LUT’ un 90
derece için belirlenmesi yeterlidir. FPGA_fil bloğunun Quartus II yazılımı ile sentezlenmesi sonucunda
Cyclone IV EP4CE115F29 içerinde kullandığı alanlar Tablo I’ de görülmektedir. Buna göre önerilen yöntem
FPGA’ da çok fazla yer kaplamamaktadır. Bununla beraber çeşitli kontrol yöntemlerinin uygulanabilmesi için
yeterli alan mevcuttur. Sadece toplam giriş-çıkış pinlerinin sayısının çok fazla olduğu görülmektedir. Buda
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analog-sayısal dönüştürücülerden elde edilen bilgilerin çeşitli haberleşme protokolleri ile gönderilmesi
sonucunda giriş-çıkış pinlerinin sayısı oldukça az olacaktır.
Tablo I. Yazılımın FPGA içinde kapladığı alanlar
Toplam lojik element

3858 3%

Toplam lojik kaydedici

79

5%

Toplam giriş-çıkış

73

14%

Toplam hafıza biti

0

0%

4. FPGA-IN THE LOOP İLE RTD’ NİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
FPGA_fil bloğunun sentezlenmesi sonrasında benzetim çalışması başlatılır. Burada referans giriş açısı
resolvera uygulanmıştır ve resolver çıkışından elde edilen sinyaller kullanılarak RTD ile açı hesaplaması
gerçekleştirilmiştir. Şekil 6’ da Altera DE2-115 geliştirme kartı kullanılarak MATLAB/Simulink ve FPGA-in
the loop ile RTD nin gerçekleştirilmesi görülmektedir.

Mil Açısı [r]

Şekil 6. Altera DE2-115 geliştirme kartı ve FPGA-in the loop ile MATLAB bağlantısı
7

7

6

6

5

5

4

4

3

3
2

2
RTD çıkışı

1
0

0

0.05

0.1

0.15

RTD çıkışı
Referans girişi

1

Referans girişi

0.2

0

0

0.005

0.01

0.015

Error [r]

t [s]
0.06

0.06

0.05

0.05

0.04

0.04

0.03

0.03

0.02

0.02

0.01

0.01

0

0

0.05

0.1

0.02

0.025

0.03

0.035

0.04

0.025

0.03

0.035

0.04

t [s]

0.15

0.2

(a)

0

0

0.005

0.01

0.015

0.02

(b)

Şekil 7. RTD dönüşümü sonucunda elde edilen çıkış sinyali ve hata miktarı a) 10 Hz için b) 50Hz için.

Şekil 7(a)’ da 10Hz referans açı sinyali için RTD çıkış sinyali ve oluşan hata miktarı görülmektedir. Şekil 7(b)’
de 50Hz referans açı sinyali için RTD çıkış sinyali ve oluşan hata miktarı görülmektedir. Buna göre hız değeri
arttıkça hata miktarı da artmaktadır. Bunun nedeni hızın artmasına karşın resolvera uygulanan yüksek frekanslı
sinüs sinyalinin frekansının aynı kalması ve dolayısıyla örnekleme miktarının azalmasıdır. Her iki hız değerinde
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de RTD çıkış sinyali referans girişi yüksek doğrulukla takip etmektedir. Şekil 8’ de aynı işlem referans sinyalin
farklı bir başlangıç noktasından başlaması ile tekrarlanmıştır. Bu durumda da RTD çıkış sinyali yüksek
doğrulukla referans giriş sinyalini takip etmiştir.

Mil Açısı [r]

8
6
4
2
0
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.06

0.05

Error [r]

0.06

0.04
Ref. Hız
FPGA out

0.02

0
0

0.01

0.02

0.03
t [s]

0.04

0.05

0.06

Şekil 8. Farklı başlangıç noktasında RTD dönüşümü sonucunda elde edilen çıkış sinyali ve hata miktarı.

5. SONUÇLAR
Bu çalışmada özellikle robotik uygulamalarda ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan ve motor milinin
pozisyonunu tanımlayan resolverın ürettiği analog sinyaller FPGA kullanılarak sayısal bilgiye
dönüştürülmüştür ve mil açısının hesaplanması gerçekleştirilmiştir. Burada MATLAB/Simulink’ te FPGA-in
the loop özelliği kullanılarak sistem modellenmiştir. Resolverın birincil sargısının uyarılması için yüksek
frekanslı sinüs sinyali FPGA içerisinde üretilmiştir. Resolverın ikincil sargılarından elde edilen gerilim
bilgisinin modülasyonu FPGA kullanılarak gerçekleştirilmiş olup modülasyon sonucunda elde edilen sinüs ve
kosinüs sinyalleri kullanılarak milin açısı hesaplanmıştır. Elde edilen açı sinyalinin yüksek doğrulukla referans
açı sinyalini takip ettiği gözlemlenmiştir. Ayrıca kullanılan algoritmanın FPGA içerisinde oldukça az yer
kapladığı ve motor kontrol uygulamalarında rahatça kullanılabileceği gösterilmiştir.

REFERANSLAR
[1] Benammar, M., Ben-Brahim, L., Alhamadi, M.A., A high precision resolver-to-dc converter, IEEE Transactions on
Instrumentation and Measurement 54(6); 2289-2296, 2005.
[2] Kaul, S.K., Koul, R., Bhat, C.L., Kaul, I.K., Tickoo, A.K., Use of a ’look-up’ table improves the accuracy of a low-cost
resolver-based absolute shaft encoder, Measurement Science and Technology 8; 329–331, 1997.
[3] Benammar, M., Ben-Brahim, L., Alhamadi, M.A., A novel resolver-to-360 linearized converter, IEEE Sensors Journal
4(1); 96-101, 2004.
[4] Murray, A., Hare, B., Hirao, A., Resolver position sensing system with integrated fault detection for automotive
applications. In: Proc. IEEE Sensors, Orlando USA, 12-14 Jun., p. 864–869, 2002.
[5] Sarma, S., Agrawal, V.K., Udupa, S., Software-based resolver-to-digital conversion using a DSP, IEEE Transactions on
Industrial Electronics 55(1); 371-379, 2008.
[6] Bergas-Jané, J., Ferrater-Simón, C., Gross, G., Ramírez-Pisco, R., Galceran-Arellano, S., Rull-Duran, J., High-accuracy
all-digital resolver-to-digital conversion, IEEE Transactions on Industrial Electronics 59(1); 326-333, 2012.
[7] Attaianese, C., Tomasso, G., Position measurement in industrial drives by means of low-cost resolver-to-digital converter,
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 56(6); 2155-2159, 2007.
[8] Ben-Brahim, L., Benammar, M., Alhamadi, M.A., A resolver angle estimator based on its excitation signal, IEEE
Transactions on Industrial Electronics 56(2); 574-580, 2009.
[9] Ben-Brahim, L., Benammar, M., Alhamadi, M.A., Al-Emadi, N.A. and Al-Hitmi, M.A., New low cost linear resolver
converter, IEEE Sensors Journal 8(10); 1620-1627, 2008.
[10] Khaburi, D.A., Software-based resolver-to-digital converter for DSP-based drives using an improved angle-tracking
observer, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 61(4); 922-929, 2012.

392

[11] Al-Emadi, N., Ben-Brahim, L., Benammar, M., A new tracking technique for mechanical angle measurement,
Measurement 54; 58–64, 2014.
[12] Diao, L., Tang, J., Loh, P.C., Yin, S., Wang, L., Liu, Z.G., An efficient DSP-FPGA-based implementation of hybrid
pwm for electric rail traction induction motor control, IEEE Transactions on Power Electronics 99, 2017.
[13] Ponce, R.R., Talavera, D.V., FPGA implementation of decimal division for motor control drives, IEEE Latin America
Transactions 14(9); 3980-3985, 2016.
[14] Das, D., Kumaresan, N., Nayanar, V., Sam, K.N., Gounden, N.A., Development of bldc motor-based elevator system
suitable for dc microgrid, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics 21(3); 1552-1560, 2016.
[15] Darba, A., De Belie, F., D'haese, P., Melkebeek, J.A., Improved dynamic behavior in bldc drives using model predictive
speed and current control, IEEE Transactions on Industrial Electronics 63(12); 728-740, 2016.
[16] Gdaim, S., Mtibaa, A., Mimouni, M.F., Design and experimental implementation of DTC of an induction machine based
on fuzzy logic control on FPGA, IEEE Transactions on Fuzzy Systems 23(3); 644-655, 2015.

393

Initiation of Sediment Motion in Non-Uniform Flows
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Abstract
Shields diagram is used to estimate the initial motion of uniform sand in uniform flow conditions.
Although the validity and reliability of the Shields diagram has been confirmed by some researchers, it
has been criticized by other researchers, arguing that it is not possible to determine the condition of the
initial motion of uniform sand precisely. These criticisms have been partially overcome by the fact that
the Shields curve is expressed as a band rather than a line. However, there are also parts of the scatter
around the Shields curve that cannot be expressed by this band. There are several reasons for this in
literature, one of them is flow non-uniformity.
In this study, the effect of non-uniform flows, which is frequently seen in nature, on the initial motion of
the sediment was investigated experimentally. Experiments were carried out in non-uniform flow
conditions. Observations on sediment movements and experiment conditions such as motion intensity,
water surface profile, discharge, etc. were recorded for each experiment. Bed Shear Stress observed from
these experiments were compared with obtained from the Shields empirical approach and St-Venant
theoretical approach. It was shown that the Shields approach produce inadequate results in predicting
the initial motion of the sediment for non-uniform flows. However, St-Venant approach produces more
acceptable results for the non-uniform flows.
Consequently, Using Shields diagram with St-Venant approach is a convenient way to predict initial
motion of sediment for non-uniform flows.
Keywords: Initiation of motion, Non-uniform flow, Shear stress, Shields diagram, St-Venant approach.

1. GİRİŞ
Akarsularda katı madde taşınımı ve buna bağlı olarak sediment tanesinin ilk hareketi uzun yıllardır birçok
araştırmacının üzerinde çalışmalar yürüttüğü konuların başında gelmektedir [1-3], [6-10]. Bu çalışmalar
sonucunda sediment tanesinin ilk hareketinin tespiti için çeşitli yöntemler öne sürülse de Shields tarafından
ortaya atılan ve literatürde kendi adıyla anılan Shields diyagramı bu ilk hareketin tespiti hususunda kullanılan
en yaygın grafiktir [10]. Rouse, Shields diyagramı oluşturulurken kullanılan deney sonuçlarını dikkate alarak
sediment ilk hareketinin kritik durumu için bir eğri uydurmuştur ve bu eğri Shields eğrisi olarak literatürde
yerini almıştır [9]. Shields eğrisi, boyutsuz bir büyüklük olan Shields parametresinin kritik değerini (↊ *c ) yine
boyutsuz bir büyüklük olan tane Reynolds sayısının kritik değerinin (Re *c ) bir fonksiyonu olarak
tanımlamaktadır.

𝜏𝜏∗𝑐𝑐 = 𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅∗𝑐𝑐 )

(1)

Bu parametreler;
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𝜏𝜏∗𝑐𝑐 =

𝜏𝜏𝑐𝑐
𝜌𝜌𝑢𝑢∗𝑐𝑐 2
=
(𝜌𝜌𝑠𝑠 − 𝜌𝜌)𝑔𝑔𝑔𝑔 (𝜌𝜌𝑠𝑠 − 𝜌𝜌)𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑅𝑅𝑅𝑅∗𝑐𝑐 =

(2)

𝑢𝑢∗𝑐𝑐 𝑑𝑑
𝑣𝑣

(3)

şeklindedir. Burada, u *c : kritik kayma hızını; ρ s : sediment tanesinin yoğunluğunu; ρ:akışkanın yoğunluğunu;
g: yerçekimi ivmesini; d: sediment tanesinin çapını; υ: akışkanın kinematik viskozitesini göstermektedir.
Halihazırda her ne kadar Shields diyagramının sedimentin ilk hareketinin tespiti hususundaki geçerliliği ve
güvenilirliği birçok araştırmacı tarafından kabul görse de bazı araştırmacılar tarafından bu diyagramın
geçerliliği, araştırmacıların kendi deney sonuçlarının bu eğri etrafındaki saçılımı nedeniyle sorgulanmaktadır.
Bu ihtilaf, Shields eğrisinin sadece basit bir eğri ile değil bir bant şeklinde yeniden tanımlanması ile kısmen
de olsa ortadan kaldırılabilir [8]. Shields eğrisinin etrafındaki saçılmasının sebebi olarak literatürde var olan
birçok neden sıralanmaktadır, bunlardan birisi akımın üniform olmamasıdır [1], [2], [3], [6].
Bir akarsu profili dikkatli incelenirse akarsu profili boyunca birçok eğim değişikliği gözlenebilir. Söz konusu
eğim değişikliklerinden dolayı hızlanan ve yavaşlayan akım gibi yavaş değişen akım çeşitlerinin gözlenmesi
de kaçınılmaz olmaktadır. Bundan dolayı akarsuyun güzergahı boyunca sadece üniform akımdan ve de akarsu
profili boyunca akarsu yatağında sadece tek bir kayma gerilmesinden bahsedilmesi pek mantıklı
gözükmemektedir.
Doğal kanal akışları üzerine yürütülen çalışmalarda yapılan hesaplamaların çoğu, akarsuda sabit bir üniform
akım gerçekleşeceği varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayım kayma gerilmesi hızı için yapılan
hesaplamalarda akarsu taban eğiminin (S 0 ) kullanılmasının önünü açmaktadır [1].

𝑢𝑢∗ = �𝑔𝑔ℎ𝑆𝑆0

(4)

Burada, g: yerçekimi ivmesi; h: akım derinliği; S 0 : taban eğimidir. Bu eşitlik üniform akımlar için
kullanılırken enerji çizgisi eğimi (S f ) taban eğimi (S 0 ) değerine eşit olduğundan mantıklı sonuçlar
vermektedir. Fakat söz konusu akım tipi yavaş değişen akımlar olduğunda enerji çizgisi eğiminin değeri taban
eğiminin değerinden farklı olmaktadır. Afzalimhr ve Anctil, Graf ve Song tarafından yapılan çalışmalarda
görülmüştür ki, üniform olmayan akım şartlarında St. Venant eşitliği kullanılarak hesaplanan kayma
gerilmesi hızı, üniform akım varsayımı ile hesaplanan kayma gerilmesi hızına göre daha gerçekçi sonuçlar
sunmaktadır [1], [7].
Bu çalışmanın amacı kritik kayma hızının ve dolayısıyla kayma gerilmesinin tespiti için kullanılan üniform
akım varsayımı ile St. Venant yaklaşımından elde edilen sonuçların kıyaslanması ve akımın üniform
olmamasından kaynaklanan deney sonuçları ile Shields eğrisinin uyumsuzluğunun giderilmesi için bir çözüm
önerisi sunmaktır.

2. DENEY DÜZENEĞİ VE PROSEDÜR
Deneylerin yapıldığı laboratuvar Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer almaktadır.
Laboratuvarda bulunan kanalın boyu 10,8 m, eni 0,5 m ve derinliği ise 0,5 m’dir (Şekil 1). Kanalın her iki
yanı sediment hareketinin rahat gözlemlenebilmesi için camdan, geri kalan kısmı ise galvanizli sac
malzemeden imal edilmiştir. Kanal tabanına istenen eğimi verebilmek için kanalın sonundaki sediment
katmanının kalınlığı, kanal girişindeki sediment kalınlığından daha ince tutulmuştur.
Kanal, şekil olarak her ne kadar tek bir bütün olarak görünse de işlevleri birbirinden farklı birçok bölümden
meydana gelmektedir. Kanalın başında bir hazne bulunmaktadır. Bu kısım pompanın kanala getirmiş olduğu
suyun kanala verildiği kısımdır. Haznenin hemen peşine tabanı çakıldan oluşan ve ihtimal dahilinde
gerçekleşebilecek herhangi bir dalgalanmanın kanalda hissedilmemesini sağlayacak akım düzenleyiciler yer
almaktadır. Bu kısımdan hemen sonra tabanı çakıl olan bir kısımdan tabanı kum olan kısma geçişte
pürüzlülük değerinin ani değişimini engellemek ve bu değerin tedrici değişimini sağlayabilmek için üzerine
silikon yapıştırıcı ile kum tanecikleri tutturulmuş bir rampa kullanılmıştır. Kullanılan söz konusu rampadan
hemen sonrası yaklaşım kanalı olarak tesis edilmiştir. Yaklaşım kanalının devamında oyulmanın rahat
gözlemlenmesi amacıyla içinde köprü ayağı modeline karşılık gelen pleksiglas bir boru barındıran kum
havuzu ve bu kum havuzunun devamında ise kanalın tabanından sürüklenen sediment tanelerini tutmak için
bir sediment tuzağı oluşturulmuştur. Son olarak bu aşamaları geçen akım, kanalın sonunda yüksekliği
ayarlanabilir bir kapağın üzerinden aşarak bu kapağın altındaki savaktan savaklanır. Ayrıca bu dikdörtgen
kesitli savak yardımıyla debi ölçümü yapılmaktadır. Savaklanan bu akım tekrardan pompa yardımıyla kanala
geri verilmek üzere laboratuvar zemin kotunun daha altında bir yere konumlandırılan tankta toplanmaktadır.
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Şekil 1. Deney düzeneğinin şematik gösterimi

Yaklaşım kanalının başlangıcından kanalın sonuna kadar kanal tabanına, ortalama tane çapı (d 50 ) 1,25 mm,
üniformluk derecesi (σ) ise 1,17 olan kohezyonsuz kum malzeme 0,001 eğimde serilmiştir (Şekil 2).
Sediment tabakasının kalınlığı yaklaşım kanalında 2 cm civarındayken, kum havuzunda bu kalınlık 20 cm’ ye
çıkmıştır. Kanala verilecek debiyi ayarlamak için kanalın başında bulunan vanalar, akım tipini belirlemek için
ise kanalın sonunda bulunan yüksekliği ayarlanabilir kapak kullanılmıştır. Kanal tabanı ve su yüzü kotlarının
ölçümü için
±0.1 mm hassasiyete sahip olan, birisi kanalın üzerine monte edilmiş rayların üzerinde
tekerler vasıtasıyla hareket edebilecek özellikte olmak üzere toplam üç adet iğne uçlu limnimetreden
yararlanılmıştır.

,

Şekil 2. Tabana serilen sediment için elek analiz eğrisi

3. DENEYLERİN SONUÇLARI VE YORUMLANMASI
Deneylerde tek tip sediment, tek tip kanal eğimi ve deney düzeneğinin el verdiği ölçüde dört farklı debi
kullanılmıştır. Yavaş değişen akım tiplerini oluşturabilmek için debi ve kanal taban eğimi sabit tutulurken
deney düzeneğinin sonundaki yüksekliği ayarlanabilir kapak manipüle edilerek üniform olmayan akım tipleri
oluşturulmuştur.
10 lt/s debide akımın gösterdiği genel eğilim yavaş değişen akımın yavaşlayan akım tipi şeklindeyken(Şekil
3) 20, 30 ve 40 lt/s debilerde akımın gösterdiği bu eğilim yavaş değişen akımın hızlanan akım tipi şeklindedir.
(Şekil 4).
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Şekil 3. 10 lt/s için yavaş değişen akımın hızlanan tipi için su yüzü profili ve enerji çizgisi eğimi

Şekil 4. 20 lt/s için yavaş değişen akımın yavaşlayan tipi için su yüzü profili ve enerji çizgisi eğimi

3.1. Üniform Olmayan Hızlanan Akım Tipi için Sedimentin İlk Hareketi
Yapılan deneylerde akımın debisi 10 lt/s iken kanalda genellikle yavaşlayan akımın hızlanan tipi
gözlenmiştir. Yani, kanalın başından köprü ayağına kadar akımın derinliği azalırken, akımın hızı artma
eğilimindedir.
Sedimentin ilk hareketi gözlemlenirken, kanala verilen debi istenilen değere getirilmiş ve bunun akabinde
kanalın sonundaki kapak manipüle edilerek akım derinliğinin düşürülmesiyle birlikte akımın hızının artması
sağlanmıştır. Akımın hızının tedrici biçimde artırılması sonucu tabandaki kayma gerilmesi, tanenin harekete
karşı koymasını sağlayan kuvveti yenecek duruma gelmiştir. Bu durumda yataktaki sediment taneleri
aralıklarla harekete başlamıştır. Sedimentin aralıklarla harekete başladığı bu durum “hareketin başladığı
durum” (incipient motion condition) veya “kritik durum” (critical condition) olarak adlandırılmaktadır [5].
Gözlemler göstermiştir ki söz konusu aralıklı bu hareketin kanal boyunca ilk görüldüğü kısım, köprü ayağının
membasına en yakın olan kısımdır. Kritik durumda hareketin görüldüğü kısmın membasına doğru ise tabanda
herhangi bir harekete rastlanmamıştır. Kapak manipüle edilerek akım derinliği azaltılıp hız biraz daha
arttırıldığında ise tabandaki ilk hareketin görüldüğü köprü ayağının membasına en yakın olan kısımda hareket
eden sediment tanelerinin sayısında artış gözlenmiş, bir önceki durumda hareketsiz olan bu kısmın
membasında da artık sediment taneleri hareket etmeye başlamıştır (Tablo 1). Yapılan bu gözlemler
neticesinde, üniform olmayan hızlanan akım tipi için, tabandaki sediment tanesinin ilk hareketinin tespit
edilmesi için en önemli kesitin köprü ayağının membasına en yakın olan kesit olduğu sonucuna varılmıştır.

397

Tablo 1. 10 lt/s için yavaş değişen akımın özellikleri

Deney
No

Üniform
varsayım
h (m)

1

Re *

↊*

Re *

↊*

(S f
ile)

(S f ile)

(S 0
ile)

0.0612

35.748

0.039

27.450

0.023

2

0.0624

34.580

0.037

27.659

0.023

3

0.0754

29.158

0.026

29.791

0.027

4

0.0855

27.047

0.022

31.251

0.030

(S 0 ile)

50- 150 cm
arasındaki
gözlemler

150- 300 cm
arasındaki
gözlemler

350 cm'deki
gözlemler

5 – 10
TANENİN
HAREKETİ
3- 5
TANENİN
HAREKETİ
HAREKET
EDEN
TANE YOK
HAREKET
EDEN
TANE YOK

10- 15
TANENİN
HAREKETİ
5- 10
TANENİN
HAREKETİ
HAREKET
EDEN
TANE YOK
HAREKET
EDEN
TANE YOK

15- 20
TANENİN
HAREKETİ
5- 10
TANENİN
HAREKETİ
HAREKET
EDEN
TANE YOK
HAREKET
EDEN
TANE YOK

Üniform olmayan hızlanan akım tipi ile yapılan deneylerden elde edilen sonuçları üniform akım varsayımı
yaparak hesaplanacak değerlerle kıyaslayabilmek için üniform akım derinliğine karşılık gelen bir derinliğin
tanımlanması gerekmektedir. Üniform olmayan hızlanan akım tipi ile yapılan deneylerden elde edilen
sonuçlar göstermektedir ki, üniform akım için dikkate alınacak derinlik köprü ayağının membasında köprü
ayağına 1.2 m uzaklıktaki kesittir. Gözlemlerimize göre bu kesitte yapılan derinlik okuma değerleri, kanal
boyunca okuma yapılan derinlik okuma değerlerinin ortalamasına eşit olmaktadır. Daha önceden
bahsettiğimiz üzere üniform akım varsayımı ile yapılan kayma gerilmesi hızı hesaplarında kanal taban eğimi
(S 0 ) kullanılırken, üniform olmayan akımlarda kayma gerilmesi hızını hesaplamak için enerji çizgisi eğimini
(S f ) St. Venant yaklaşımından yararlanılmaktadır.

𝑢𝑢∗ = �𝑔𝑔ℎ𝑆𝑆𝑓𝑓

(5)

𝑑𝑑ℎ
𝑆𝑆𝑓𝑓 = 𝑆𝑆0 −
(1 − 𝐹𝐹𝐹𝐹 2 )
𝑑𝑑𝑑𝑑

(6)

Deneylerin sonuçlarının Shields diyagramında nasıl bir dağılım gösterdiğini görebilmek amacıyla sonuçlar
Shields diyagramı üzerinde işaretlenmiştir. (Şekil 5)
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Şekil 5. 10 lt/s için yavaş değişen akımın hızlanan tipinin Shields eğrisine göre konumları

Gözlemlere göre kanal tabanında hareket varken, kanalda üniform akım varsayımı ile yapılan hesaplamalar
bize Shields eğrisine göre hareketin olmadığını söylemektedir. Afzalimhr ve Anctil, bu farkın üniform
olmayan akım durumundaki basınç ve hız gradyanlarının dikkate alınmamasından kaynakladığını
belirtmektedir [1]. St. Venant yaklaşımı ile yapılan hesaplamalar ise Shields eğrisine çok yakın sonuçlar
vermektedir ve bu yaklaşımın verdiği sonuçlara göre, tabanda hareket eden tane sayısı arttıkça sonuçlar
Shields eğrisindeki hareketli bölgeye doğru yaklaşmaktadır.
Ayrıca buradan çıkarılabilecek bir sonuç şudur ki; literatürdeki araştırmacıların çalışmalarından elde edilen
sonuçlara benzer olarak, üniform olmayan hızlanan akımın ürettiği tabandaki kayma gerilmesi, üniform
akımın üreteceği tabandaki kayma gerilmesinden daha büyük olmaktadır (↊ hızlanan > ↊ üniform ) [3], [6], [7].
Sonuç olarak üniform olmayan hızlanan akımda, basınç ve hız gradyanlarını dikkate almayan kanal taban
eğimi (S 0 ) yerine, bunları dikkate alan St. Venant yaklaşımından elde edilen enerji çizgisi eğiminin (S f )
kullanılması bizi daha doğru sonuçlara ulaştırmaktadır.

3.2. Üniform Olmayan Yavaşlayan Akım Tipi için Sedimentin İlk Hareketi
Yapılan deneylerde akımın debisi 20, 30, 40 lt/s iken kanalda genellikle yavaşlayan akımın yavaşlayan tipi
gözlenmiştir. Yani, kanalın başından köprü ayağına kadar akımın derinliği artarken, akımın hızı azalma
eğilimindedir. Sedimentin ilk hareketi gözlemlenirken hızlanan akım tipi için takip edilen işlem basamakları
yavaşlayan akım tipi için de takip edilmiştir. Gözlemler göstermiştir ki söz konusu aralıklı bu hareketin kanal
boyunca ilk görüldüğü kısım, köprü ayağının membasına en uzak olan kısımdır. Kritik durumda hareketin
görüldüğü kısmın mansabına doğru ise tabanda herhangi bir harekete rastlanmamıştır. Kapak manipüle
edilerek akım derinliği azaltılıp hız biraz daha arttırıldığında ise tabandaki ilk hareketin görüldüğü köprü
ayağının membasına en uzak olan kısımda hareket eden sediment tanelerinin sayısında artış gözlenmiş, bir
önceki durumda hareketsiz olan bu kısmın mansabında da artık sediment taneleri hareket etmeye başlamıştır
(Tablo 2,3,4). Yapılan bu gözlemler neticesinde, üniform olmayan hızlanan akım tipi için, tabandaki sediment
tanesinin ilk hareketinin tespit edilmesi için en önemli kesitin köprü ayağının membasına en uzak olan kesit
olduğu sonucuna varılmıştır.
Daha önce de açıklandığı üzere, üniform olmayan yavaşlayan akım tipi ile de yapılan deneylerden elde edilen
sonuçları üniform akım varsayımı yaparak hesaplanacak değerlerle kıyaslayabilmek için üniform akım
derinliğine karşılık gelen bir derinliğin tanımlanması gerekmektedir. Üniform olmayan yavaşlayan akım tipi
ile yapılan deneylerden elde edilen sonuçlar da hızlanan akım tipi gibi göstermektedir ki, üniform akım için
dikkate alınacak derinlik köprü ayağının membasında köprü ayağına 1.2 m uzaklıktaki kesittir. Gözlemlere
göre bu kesitte yapılan derinlik okuma değerleri, kanal boyunca okuma yapılan derinlik okuma değerlerinin
ortalamasına eşit olmaktadır. Yine unutulmamalıdır ki, üniform akım varsayımı ile yapılan kayma gerilmesi
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hızı hesaplarında kanal taban eğimi (S 0 ) kullanılırken, üniform olmayan akımlarda kayma gerilmesi hızını
hesaplamak için enerji çizgisi eğimini (S f ) St. Venant yaklaşımından yararlanılmaktadır.
Deneylerin sonuçlarının Shields diyagramında nasıl bir dağılım gösterdiğini görebilmek amacıyla sonuçlar
Shields diyagramı üzerinde işaretlenmiştir (Şekil 6,7,8).
Tablo 2. 20 lt/s için yavaş değişen akımın özellikleri

Deney
No

Üniform
varsayım
h (m)

5

Re *

↊*

Re *

↊*

(S f
ile)

(S f ile)

(S 0
ile)

0.1301

32.027

0.031

36.217

0.040

6

0.1399

29.640

0.027

37.079

0.042

7

0.1523

26.663

0.022

38.090

0.045

8

0.1609

25.520

0.020

38.738

0.046

(S 0 ile)

50- 150 cm
arasındaki
gözlemler

150- 300 cm
arasındaki
gözlemler

350 cm'deki
gözlemler

3–5
TANENİN
HAREKETİ
HAREKET
EDEN
TANE YOK
HAREKET
EDEN
TANE YOK
HAREKET
EDEN
TANE YOK

1- 2
TANENİN
HAREKETİ
HAREKET
EDEN
TANE YOK
HAREKET
EDEN
TANE YOK
HAREKET
EDEN
TANE YOK

HAREKET
EDEN
TANE YOK
HAREKET
EDEN
TANE YOK
HAREKET
EDEN
TANE YOK
HAREKET
EDEN
TANE YOK

Şekil 6. 20 lt/s için yavaş değişen akımın yavaşlayan tipinin Shields eğrisine göre konumları

Tablo 3. 30 lt/s için yavaş değişen akımın özellikleri

Deney
No

Üniform
varsayım
h (m)

9

Re *

↊*

Re *

↊*

(S f
ile)

(S f ile)

(S 0
ile)

0.1844

32.063

0.032

40.332

0.050

10

0.1946

31.325

0.030

40.956

0.051

11

0.2057

27.837

0.024

41.589

0.053

(S 0 ile)
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50- 150 cm
arasındaki
gözlemler

150- 300 cm
arasındaki
gözlemler

350 cm'deki
gözlemler

3–5
TANENİN
HAREKETİ
1- 2
TANENİN
HAREKETİ
HAREKET
EDEN

1- 2
TANENİN
HAREKETİ
HAREKET
EDEN
TANE YOK
HAREKET
EDEN

HAREKET
EDEN
TANE YOK
HAREKET
EDEN
TANE YOK
HAREKET
EDEN

12

0.2154

27.518

0.023

42.112

0.054

TANE YOK

TANE YOK

TANE YOK

HAREKET
EDEN
TANE YOK

HAREKET
EDEN
TANE YOK

HAREKET
EDEN
TANE YOK

Şekil 7. 30 lt/s için yavaş değişen akımın yavaşlayan tipinin Shields eğrisine göre konumları

Tablo 4. 40 lt/s için yavaş değişen akımın özellikleri

Deney
No

Üniform
varsayım
h (m)

13

Re *

↊*

Re *

↊*

(S f
ile)

(S f ile)

(S 0
ile)

0.2301

34.069

0.036

42.856

0.056

14

0.2518

32.787

0.033

43.852

0.059

15

0.2656

29.067

0.026

44.431

0.061

16

0.2793

28.933

0.026

44.967

0.062

(S 0 ile)
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50- 150 cm
arasındaki
gözlemler

150- 300 cm
arasındaki
gözlemler

350 cm'deki
gözlemler

5 – 10
TANENİN
HAREKETİ
3–5
TANENİN
HAREKETİ
3–5
TANENİN
HAREKETİ
HAREKET
EDEN
TANE YOK

3- 5
TANENİN
HAREKETİ
1- 2
TANENİN
HAREKETİ
1- 2
TANENİN
HAREKETİ
HAREKET
EDEN
TANE YOK

1- 2
TANENİN
HAREKETİ
HAREKET
EDEN
TANE YOK
HAREKET
EDEN
TANE YOK
HAREKET
EDEN
TANE YOK

Şekil 8. 40 lt/s için yavaş değişen akımın yavaşlayan tipinin Shields eğrisine göre konumları

Gözlemlerimize göre kanal tabanında hareket varken, kanalda üniform akım varsayımı ile yapılan
hesaplamalar bize Shields eğrisine göre hareketin olmadığını söylemektedir. St. Venant yaklaşımı ile yapılan
hesaplamalar ise Shields eğrisine çok yakın sonuçlar vermektedir ve bu yaklaşımın verdiği sonuçlara göre,
tabanda hareket eden tane sayısı arttıkça sonuçlar Shields eğrisindeki hareketli bölgeye doğru yaklaşmaktadır.
Ayrıca buradan çıkarılabilecek bir sonuç şudur ki; literatürdeki araştırmacıların çalışmalarından elde edilen
sonuçlara benzer olarak, üniform olmayan yavaşlayan akımın ürettiği tabandaki kayma gerilmesi, üniform
akımın üreteceği tabandaki kayma gerilmesinden daha küçük olmaktadır (↊ yavaşlayan < ↊ üniform ) [1], [2], [3], [6],
[7].
Sonuç olarak üniform olmayan hızlanan akımda, basınç ve hız gradyanlarını dikkate almayan kanal taban
eğimi (S 0 ) yerine, bunları dikkate alan ve St. Venant yaklaşımından elde edilen enerji çizgisi eğiminin (S f )
kullanılması bizi daha doğru sonuçlara ulaştırmaktadır.

4. DEĞERLENDİRME
Deneylerden elde edilen sonuçlar ışığında,
(i) üniform olmayan akım koşullarında, St. Venant yaklaşımı ile yapılan hesaplamaların üniform akım
varsayımı ile yapılan hesaplamalara nispeten daha gerçekçi sonuçlar vermektedir.
(ii) Üniform olmayan hızlanan akımın ürettiği tabandaki kayma gerilmesi, üniform akımın üreteceği
tabandaki kayma gerilmesinden daha büyükken (↊ hızlanan > ↊ üniform ); üniform olmayan yavaşlayan akımın
ürettiği tabandaki kayma gerilmesi, üniform akımın üreteceği tabandaki kayma gerilmesinden daha küçüktür.
(↊ yavaşlayan < ↊ üniform ).
(iii) Shields eğrisi basit bir eğri yerine, bir bant eğrisi şeklinde tanımlanmalıdır [8].
Son olarak şunu belirtmekte fayda vardır: Buffington ve Montgomery yapmış olduğu geniş kapsamlı
çalışmasında, diğer araştırmacıların sonuçlarının Shields eğrisi etrafındaki saçılımından dolayı,
araştırmacıların kritik boyutsuz Shields parametresini seçerken ve literatürdeki diğer değerlerle kıyaslarken
daha dikkatli olmaları gerektiği hususunda uyarıda bulunmuştur [4]. Ayrıca Buffington ve Montgomery yine
aynı çalışmasında genelgeçer bir kritik Shields parametresi seçme hususuna daha az önem verilmesi
gerektiğini ve bunun yerine belirli uygulamalar için daha çok, o uygulamaya özel, savunulabilir bir kritik
Shields parametresi değeri seçiminin daha gerekli olduğunu vurgulamıştır [4]. Bu çalışmadan elde edilen
sonuçlar bu söylemi doğrulmaktadır. Dolayısıyla sediment ilk hareketi için Shields eğrisi iyi bir referans
kabul edilmesine rağmen bu eğri kullanılırken akımın tüm özelliklerinin (akımın üniform olmaması gibi)
dikkate alınması bir zorunluluk olup, bu özelliklerin dikkate alınması halinde bile genelgeçer bir değere sıkı
sıkıya bağlı kalınmamalı ve her deneysel çalışmada sedimentin ilk hareketi için mutlaka gözlem yapılmalıdır.
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Abstract
Low power transceivers have gained attention in the recent years with the rise of IoT and all-connected
smart cities/homes. These solutions are required to work for long periods of time without the need to charge
or replace the battery. ZigBee, Low-Power Wifi and BLE have been the contending standards for these
applications due to their low power, extensive usage for various applications and standardized development
that enabled inter-device operability.
In this work, a low power LNA that is suitable for the above mentioned applications is presented. The BalunLNA takes in a single ended input and converts it to a differential output. An all-integrated L-match is used
at the input to match the input impedance of the LNA to 50Ω antenna impedance. The output of the LNA is
resistively loaded instead of inductors to reduce the total area. The LNA has acceptable performance from
1.6GHz to 4GHz range, which makes it suitable for other applications in this wide frequency range. The
design has a gain of 17dB at 2.4GHz and the gain is higher than 13dB in the whole frequency range.
Minimum Noise Figure is 3.26dB and is less than 4dB in the operational bandwidth. S11 is less than -10dB
from 1.6GHz to 4GHz. Simulated IIP3 is +1.2dBm and 1-dB compression point is -10dBm. The design
works from a reduced supply of 0.95V to conserve energy and total power dissipation is 990μW. The LNA
is fully integrated with only one on-chip inductor and is designed in 65nm CMOS technology.
Keywords: CMOS, LNA, BLE, ZigBee, Low-Power Wifi.

1. INTRODUCTION
Low power Wireless Connectivity is on the rise in the last decade. While ultra-low power BAN and WPAN
solutions have power efficiency as the priority, low power solutions such as ZigBee, Bluetooth Low Energy
(BLE) and Low-Power WiFi need to find a compromise solution that optimizes power efficiency with
performance at the same time. While the ultra-low power solutions mentioned are used for very short range
sensor network solutions (Body and Personal Area solutions), the mentioned low-power solutions aim for a
somewhat wider range of communications with extended battery lives for the wireless devices. These standards
are contending possibilities for the Internet of Things development that is aimed for creating smart homes,
offices and cities.
LNAs are one of the most critical blocks in the receiver chains due to their impact on the overall Noise Figure,
hence the sensitivity of the receiver. Traditional LNAs rely on multiple inductors to achieve good matching at
the input, optimize the NF and tune out parasitic circuit capacitors to maximize the gain [1,3]. However, use of
inductors increase die area, hence the cost of the solution, which is critical for IoT applications that will be
deployed in massive numbers. Similarly, it is important to minimize the number of external components that
increases the overall size and cost of the solutions. Hence, there is a strong push among designers to implement
balun-LNAs that do not use any external components for matching and single-ended to differential conversion.
[2,4]
In this work, a low-power balun-LNA to be used in the mentioned ZigBee, BLE and LP-WiFi applications is
presented. The design utilizes a single inductor to achieve matching and balun function at the same time. The
LNA is fully integrated and the outputs of the LNA are loaded with resistors to minimize area. It displays
*
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acceptable performance in the frequency range of 1.6-4GHz.

2. LNA DESIGN BASICS/PROPOSED DESIGN
Fig. 1 shows the schematic of the overall design along with the biasing network. The LNA is composed of two
branches of amplifiers, one Common-Gate topology and a Common-Source topology. The input signal is
coupled to both branches and the output is taken differentially to form a balun-LNA. In the absence of C 1 and
L 1 , the input impedance of the LNA is given by:`
(1)
Usually, 1/g m1 term in this equation dominates the impedance at the input and in a regular design, g m1 can be
set to generate a resistive part that matches the source. However, in a low-power design, the transistors are
starved for current which in turn reduces the transconductance of the transistors. Consequently, a L-Network is
included at the input to transform the large input impedance of the amplifier to the lower antenna impedance.

RB=21KΩ
Clarge=30pF
Ibias

3u/60n

3u/60n

Rlarge=100KΩ

RL=650Ω
Outp

RL=650Ω
Outn

M3=80u/60n

M4=80u/60n

M1=150u/60n

M2=150u/60n

Clarge=30pF
3u/60n

C1=1.3pF

Rlarge=100KΩ

C2=1pF

In

L1=5nH

Fig. 1. Proposed LNA schematic.

C 1 and L 1 form the L-Network for the input matching. L 1 is also used as a current path for the common gate
amplifier formed by M 1 and acts as a high impedance path for the input RF signal. In the presence of the
matching network, the input impedance of the amplifier can be estimated as:
(2)
where Q is given by 1⁄𝑔𝑔𝑚𝑚1 𝜔𝜔𝐿𝐿1 . It is apparent from this equation that there are two imaginary terms opposite
in sign and a real component. This leads to the fact that C 1 and L 1 can be used to tune each other out and the
real impedance of the amplifier, which is 1/gm1, is divided by 1+Q2 of the matching network. This leads to
transformation of the real input impedance of the amplifier to the antenna resistance.
Once the input matching is achieved to minimize reflections between antenna and the LNA, the next step is to
find the gain of the amplifier. Since the input is applied to both sides of the input pair, the gain is approximately
twice the gain of each stage. The condition for this is C 2 is much larger than the gate capacitor of the input
transistor M 2 . Including the boosting factor of the input matching network, overall gain can be written as:
(3)
where Q is approximately given by ωC 1 /g m1 and C L is the total capacitance at the output nodes. It is important
to notice here that the losses in the cascode devices due to parasitic capacitive effects in the frequency of interest
is ignored. Additionally, in order to minimize the losses at the input devices, R large at the gate of M 2 is used to
minimize leakage of the signal to the bias path and C large is used at the gate of M 1 to minimize the coupling of
the signal to the gate. Both of these signal loss sources cause the effective g m of the input devices to degrade,
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hence reduces the overall gain. Lastly, the pole at the output node due to the total load capacitance limits the
frequency response of the amplifier. Consequently, this capacitance needs to be limited and this constraint puts
a limit on how high the load resistor, hence the gain, can be.
Since the noise performance of the amplifier is one of the most important performance aspects of the LNAs,
we need to quantify the Noise Figure of the design. We should first notice that the channel noise of transistor
M 1 is cancelled at the output with careful design. [7] As seen in Fig. 2, when proper matching is achieved at
the input, the noise current of M 1 sees 1/2g m1 resistance at its source side. This generates a noise voltage equal
to i Nm1 /2g m1 at the input terminal. For perfect matching condition, half of this noise current goes to the positive
output terminal and generates a noise voltage of i Nm1 R L /2. Given that the transconductances of the input
transistors are equal, in the common source stage of the amplifier, generated noise voltage is equal to the noise
voltage at the source of M 1 multiplied by the gain and is given by:
(3)
As a result, the noise voltages at the positive and negative output terminals due to M 1 transistor have the same
sign and magnitude, hence the differential noise is nulled.

iNRL

RL
Outn

RL
Outp

iNRL

M4

M3

M2

M1
iNm1

iNm2

C2
Rsource=1/gm1

~1/gm1
Fig. 2. Noise sources of the LNA.

The total output noise of the amplifier is due the source resistance, the transistor M 2 and the output resistors,
and can be given as:
(3)
Noise Figure can now be written by dividing the output noise power by the input noise and the square of the
voltage gain from antenna to the output and is given by:
(3)
Although Q has dependence on the transconductance value of the input pairs, generally NF is minimized by
maximizing the transconductance, which can be maximized by increasing the current or increasing the device
size for a given current amount. In order to minimize the power dissipation, the current needs to be minimized
and the device sizes need to be limited to minimize the losses due to parasitic capacitors and maximize the
bandwidth. Hence, an optimal device size for the desired maximum power dissipation exists.
Fig. 1 also shows the biasing network for the design. A constant bias current of 10uA is fed to the bias transistor
M 7 and this current is copied to the input devices. Another branch is used to generate a bias voltage at the drain
of M 5 to bias the gates of the cascode voltages. This voltage is set to maximize the headroom for both the input
and the cascode devices so that the linearity of the amplifier is maximized.
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3. RESULTS
The proposed LNA was designed in 65nm UMC CMOS technology and simulated using Cadence Spectre tool.
The total power dissipation for the design is 990μW from a 0.95V power supply. A lower than nominal supply
voltage such as 0.95mV is commonly used in the mentioned standards to reduce the power dissipation. Low
threshold devices were used in the design to mitigate the lower headroom issue for each device due to the lower
supply voltage. In order to include the impact of package parasitics in the simulation results, 1nH bonding
inductor with a 1Ω routing resistor is added in series with the input terminal and the ground path of the LNA
as shown in Fig. 3. A differential load capacitor of 50fF at the output was assumed in the simulations as the
load due to the following stage.
The large bypass capacitors in the biasing network in Fig. 1 were implemented using MOS devices as
capacitors. An on-chip inductor of 5nH was used as part of the matching network and for creating a current
bias path for the input device. Q of the inductor is 12 at 2.4GHz.

Rrouting

Ibond

In

RS

Outp
Outn

CL

Ibond
Rrouting

Fig. 3. Top level test setup for simulations.

Fig. 4 below shows the gain and the input matching coefficient S11 across the frequency range of 1-4GHz. The
gain peaks at 1.7GHz to a value of 19dB and at the frequency of 2.4GHz, it is around 17dB. S11 is -18dB at
this frequency and achieves better than -10dB S11 across the frequency range of 1.65-4GHz. In the same
frequency range, the gain is between 18.5dB and 13dB.

Fig. 4. Gain and S11 of the LNA vs. Frequency.
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Fig. 5. NF of the LNA vs. Frequency.

Fig. 5 shows the Noise Figure of the LNA in the same frequency range of 1-4GHz. NF reaches a minimum
value of 3.2dB at the frequency of 2.2GHz and is 3.26dB at 2.4GHz. The LNA achieves lower than 4dB NF
across the frequency range of 1.6-4GHz. Lowest possible NF is very critical to achieve highest possible
sensitivity in the receiver. For a sensitivity of -100dBm when the received signal SNR is 6dB in a 1MHz
bandwidth, the required NF for the receiver is 8dB. With a NF less than 4dB, the proposed LNA ensures that
the overall NF of the whole receiver chain remains less than 8dB.
Fig. 6 and 7 show the Input Referred 1dB Compression Point (P1dB) and the 3rd Order Input Intercept Point
(IIP3) as -9.5dBm and 1.2dBm respectively. For the low power systems such as ZigBee, BLE and Low-Power
WiFi, -10dBm 1dB compression point is adequate for the range of power levels expected at the input.

Fig. 6. Input Referred 1dB Compression Point (Input P1dB) of the LNA.
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Fig. 7. 3rd Order Input Intercept Point (IIP3) of the LNA.

Table I shows the performance parameters for the feature design and compares it to previous designs in
literature for similar applications. Our work has comparable or better performance with respect to other
reference designs.

Table I. Comparison of results with the previous designs.

Parameter
Technology
Frequency (GHz)
Supply (V)
Gain (dB)
NF (dB)
S11 (dB)
IIP3 (dBm)
Power (μW)

This Work
65nm
1.6-4
0.95
17
3.2
<-10
1.2
990

[3]
180nm
2.45
1
22.7
1.1
<-18
5
2400

[4]
65nm
2.46
0.3
20.2
4.7
<-10
-21
1600 (RX)

[6]
130nm
2.4
0.8
17.7
5.2
-10
83.6

4. CONCLUSION
In this work, a low-power fully-integrated balun-LNA in 65nm CMOS process is presented. The proposed
design is suitable for use in ZigBee, BLE and LP-WiFi applications. The design minimizes cost by combining
balun functionality with a single inductor and minimizing the power dissipation with satisfactory NF. The LNA
has acceptable performance in the wide-frequency range of 1.6-4GHz. The gain, S11 and NF at 2.4GHz ISM
band are 17dB, -18dB and 3.26dB respectively. Input referred 1dB compression point for the LNA is higher
than -10dBm, which is adequate for low power systems. The LNA achieves the mentioned performance with
less than 1mW power from a 0.95V supply voltage.
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Abstract
Optical networks have been developing rapidly in recent years due to increased bandwidth and rapid
data transmission requirements, and, related to that, security vulnerabilities are becoming more
important. Eavesdropping and tapping attacks, which are the most important attacks on optical networks,
continue to become an international security vulnerability in recent years. Eavesdropping attacks are
especially observed in many institutions and organizations such as governments, financial, energy,
pharmaceutical and transportation sectors. In optical networks, vulnerabilities and attacks can occur in
all layers, including the physical layer. The most common types of attacks in optical networks are
Eavesdropping, Tapping, Quality of Service (QoS), Service Disruption, Jamming and Fiber Cutting, and
methods of protection against this attack are being developed. The studies that have been done in this
article over the past 15 years are examined in detail and the security vulnerabilities that may arise in
optical networks and the solution methods proposed against these vulnerabilities are discussed. In this
survey paper, our aim is to provide detailed information about the security level by discussing the
security threats in optical networks and existing security techniques.
Keywords: Eavesdropping, high-power jamming, optical network security, QoS, service disruption,
security vulnerabilities.

1.

GİRİŞ

Optik ağlarda son yıllarda hızla artan veri iletimine ek olarak ses ve video taleplerinden dolayı ağ yapılarında
band genişliğinin arttırılması gereksinimi zorunlu hale gelmektedir. Optik ağlar güvenli bir ortam sunması
nedeni ile tercih edilmeye başlanmıştır ve diğer geleneksel ağlar ile karşılaştırıldığında daha güvenli, hızlı,
kaliteli ve geniş band gereksinimleri açısından ön plana çıkmaktadırlar[1]. Optik ağlar, erişim tiplerine göre
genellikle Aktif Optik Ağlar (AON) ve Pasif Optik Ağlar (PON) olmak üzere iki katagori altında
incelenmektedir. AON’ lar elektronik olarak aktif bir elemana sahiptirler ve bu ara eleman gelen verilerin
kullanıcılarla merkezi ünite arasında ayrıştırılarak gönderilmesini sağlamaktadırlar. PON’ larda ise yaygın
olarak ağaç topolojisi kullanılmakta olunup merkez ünite ile kullanıcılar arasında veri akışı pasif optik
ayraçlar ve fiber hatlar ile gerçekleştirilebilinmektedir. Pasif optik ağlar aktif optik ağlara göre işletme
maliyeti ve bakım maliyeti açısından daha çok tercih edilmektedir[2],[3]. Optik ağlar erişim yöntemlerine
göre ise Zaman Bölmeli (TDMA), Dalga Bölmeli (WDMA), Alt Taşıyıcılı (SCMA) ve Optik Kod Bölmeli
Çoklu Erişimler (OCDMA) olmak üzere 4 katagoride incelenmektedir[3].
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Ulusal güvenlik açısından verilerin yıllardır bakır kablolar ile taşınması bütün veri ağlarında büyük bir risk
olmaktadır. Bakır kablolar elektromanyetik ve radyo frekanslarına oldukça duyarlıdırlar. Bu sebeplerden
dolayı verilerin kolayca dinlenmesi ve tapping olmasına karşı güvenlik açıklıkları mevcuttur. Fiber optik
kablolar bakır kabloların aksine elektromanyetik ve radyo frekanslarına karşı oldukça dayanıklıdırlar[4].
Optik fiberler elektromanyetik parazitlerden etkilenmez ve taşınan sinyalleri çevreye yaymasalar da optik
ağların dinlemelere maruz kalmaları önemli bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. Dinleme, yetkisiz erişim
yaparak veri trafiğini toplamak ve analiz etmektir[5]. Optik fiberler tıkama ve dinleme karşı kalıcı güvenlikli
değildirler. Fiber tıkama ya bilgiler dışarıya çıkartılmakta yada içeriye aktarılmakla oluşmaktadır. Fiber
tıkama müdahaleli ve müdehalesiz olabilmektedir[6]. Son zamanlarda telefon konuşmalarında dinleme ve
internet trafiğinin artması ile gizlilik ve güvenlik endişeleri arttığı belitilmektedir. Dinleme ve tıkama
saldırıları fiber linklere ve anahtarlamalı düğümlere erişim olmaksızında yapılabilinmektdir. Dedektif ve aktif
önlemlerle saldırıların zararları minimize edilebilmektedir ve aktif saldırılar gözlenebilinmektedir. Ağ
güvenliğini arttırmak için 3 önemli strateji bulunmaktadır[7],[8];Önleme, Algılama, Aksiyon.
Dünya genelinde major tıkama ve dinleme olayları; 2000 yıllında Almanya Frankfurt havaalanında Deutsche
Telekoma ait 3 ana iletişim hatları ihlal edilmesi, 2003 yılında Verizon optik ağda illegal bir dinleme cihazı
takılı bulunması, 2005 yılında USS Jimmy Carter, denizaltı kablolarındaki tıkamaları ve dinlemeleri
yönetmek için denizaltılarını yenilemesi (Casusluk için dizayn edilmişlerdir)[6]. Optik ağlarda güvenlik, son
yıllarda bulut hizmetlerinin gelişmesi ile birlikte ve kritik veriler de dahil olmak üzere büyük miktarda
verilerin veri merkezlerinde depolanması açısından önem kazanmaktadır[9]. Dinlemeler, uygulama
katmanından fiziksel katmana kadar bütün ağ katmanlarında oluşabilmektedir[5],[9]. Dinlemeler, başlıca
devletler, ilaç, enerji ve ulaşım sektörlerinde olmaktadır[5],[10]. Fiber tıkama ulusal güvenlik, finans
kurumları, kişisel gizlilik ve özgürlükler açısından kritik olmaktadır[6]. Saldırılar amacına bağlı olarak
finansal kayıplara, ağ kesintisi, büyük veri kayıplarına neden olabilmektedir[5]. Bu makalede optik ağlarda
oluşabilecek güvenlik açıkları ve bu açıklara karşın önerilen çözüm yöntemleri ele alınmaktadır. Bu araştırma
makalesinde amacımız, optik ağlardaki güvenlik tehditlerini ve mevcut güvenlik tekniklerini tartışarak
güvenlik seviyesi hakkında detaylı bilgi sunmaktır. İlk bölümde, optik ağ ve monitoring ekipmanları
hakkında temel bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde güvenlik açıkları, Dinleme-Tıkama, Hizmet Azaltma
kategorileri altında incelenmiş ve bu yöntemlere karşı alınacak güvenlik önlemleri hakkında son 15 yılda
yapılmış olan çalışmalar detaylıca inceleyip analizleri incelenmektedir. Son bölümde saldırı çeşitleri ve
önlemleri üzerine karşılaştırmalar yapılarak genel sonuç değerlendirmeleri yapılmaktadır.

2.

OPTİK AĞ VE İZLEME EKİPMANLARI

2.1. Optik Ağ Ekipmanları
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

TransMitters (Txs): Bir optik kanalın başında yer alan belirli bir dalga boyundaki
elektrik sinyallerini optik olanlara dönüştüren lazerler veya lazer dizileridir[11].
ReCeivers (Rxs): Bir optik kanalın sonundaki belirli bir dalga boyundaki alınan
optik sinyali elektriksel bir alana dönüştürürler [11].
Optical Switches: Her biri farklı çaprazlık özelliklerine sahip farklı anahtar
mimarileri bulunmaktadır. Bunlar; Crossbar, Clos, Spanke, Benes ve Spanke-Benes [11].
Amplifiers: Giriş sinyalinden daha yüksek bir güç seviyesinde bir sinyal çıkışı
sağlayan cihazlardır [11].
Optical Regenerators and Wavelength Converters: Optik dalgalanma ve
yenilenmeyi gerçekleştirmek için üç teknik vardır: optik geçiş, interferometre ve "dalga karıştırma"
temelli olarak verilmektedirler [11].
Couplers (Splitters/combiners): Bu elemanlar bazı demultiplexers/multiplexer
mimarilerine dâhildirler [11].
Optik Filtreler: Bu bileşenlerin iki önemli uygulaması vardır: Bunlar WDM
sisteminde dalgaboyu çoğaltma ve demultipleksleme yapmaktır. Optik amplifikatörlerde gürültünün
kazanç ve filtrelemesini eşitlemek için kullanılmaktadırlar. Optik filtrelerin en önemli özellikleri: ekleme
kaybı, sıcaklık katsayısı, düz geçiş bandı, keskin geçiş bandı etekleridir [11].
OLT (Optical Line Termination): OLT’ ler kullanıcı tarafında Optik Hat
Sonlandırma olarak kullanılmaktadır. Ayrıca merkez ofis tarafından alınan verilerin iki yönlü olarak akış
kontrolünü ve dağıtım ağındaki optik ağ birimlerine iletimine sağlamaktadırlar [11].
ONU (Optical Network Unit): ONU (Optik Ağ Birimi) bloklarında kendilerine ait
olmayan bilgilerin alınmaması ve bilgilerin çakışmamasını sağlamaktır. Kullanıcı tarafında yer alırlar ve
Ethernet, Wi-Fi özellikleri üzerlerinde bulundurabilirler [11].
CO (Central Office): ISP’ ler tarafından merkez olarak kullanılan ve kullanıcılara
hizmet verilmek üzere dağım yapılan noktalardır.
Fiber Kablo: Optik sinyal iletiminde kullanılan, cam ve plastikten gibi maddelerden
üretilen fiber optik kablolardır.
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•

Birden Fazla Optik Sinyal Alan Koruma Anahtarları: Kabul edilemez seviyede
gelen optik güç nedeniyle anahtarı değiştirdiklerinde bir alarm gönderen ekipmanlardır [11].

2.2. İzleme Ekipmanları
Birden fazla izleme ekipman olduğunu belirtilmektedir ve bunları aşağıda açıklanıp, ne tür saldırıları
görüntüleye bildiklerini aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir [11]:
•
Optik Güç Metre: Bu izleme ekipmanı, optik sinyalin gücündeki herhangi bir değişikliği algılayabilir.
Ölçülen güç beklenen değerden farklı olduğunda alarm gönderilmektedir.
•
Optik Spektrum Analiz Cihazı: Bu ekipman, optik sinyal spektrumunu ölçerek analog optik sinyal
izlemesi yapabilir. Ölçülebilen parametreler kanal gücü, kanal merkezi dalga boyu ve optik sinyalin
gürültüye rasyonuna (OSNR) uygundur, ve optik sinyalin sağlığı ve kalitesi hakkında önemli bilgiler
sağlar. Örneğin, OSNR değişikliklerini (optik güç değişimlerine neden olmasa da) ve bant dışı
beklenmedik sinyalleri algılayabilir.
•
Göz İzleme: Göz diyagramını izleyebilir. Bu diyagram zaman bozulması ve parazitler hakkında bilgi
verir. Göz diyagramından, optik sinyalin istatistiksel özelliklerini incelemek için kullanılan histogram
türetilebilir. Ancak, histogramı elde etmek için optik sinyalin örneklenmesini gerektiren göz genliği
ölçülmelidir.
•
BER İzleme: Sinyali elektrik alanına çevirdikten sonra, bu ekipman, gürültüye ve zaman bozulmasına
duyarlı Bit Hata Oranı' nı hesaplayabilir. Bu ekipman, karışma, kromatik ve polarizasyon modu dağılımı
ve optik olmayan doğrusal olmayanlıklar gibi hasarlara karşı hassastır. BER tekniklerinin çoğu optik
sinyalin senkron veya asenkron örneklemesine dayanmaktadır.
•
Dalga Metre: Kullanılan dalga boyundaki herhangi bir değişimi algılayabilen doğru bir izleme
ekipmanıdır. Bu ekipman bakım personeli tarafından, kullanılan dalga boylarının beklenen dalga
boylarını kontrol etmesi ve doğrulanması için kullanılmaktadır.
•
Pilot Sesleri ve OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) Teknikleri: Ağın performansını izlemek
için kullanılan diğer tekniklerdir.

2.2.1. İzleme Ekipmanlarının Saldırı Tanıma Üzerine Sınıflandırılması
Tablo I. İzleme Ekipmanlar Tablosu [11]

•
•
•
•

V0: Güç ölçümü gibi beklenmedik güç değişimlerini algılayabilen izleme bileşenleri grubunu
belirtmektedir.
V1: OSNR gibi bant dışı sıkışmanın yanı sıra beklenmedik güç değişimlerini algılayabilen izleme takımı
setini de göstermektedir.
V2: Beklenmedik güç değişimlerini ve bant içi ve bant dışı sıkışmayı (BER gibi) tespit edebilen izleme
bileşenlerini belirtmektedir.
V3: Beklenmedik güç değişimlerini ve dalga boyu hizalanmasını tespit edebilen izleme bileşenleri
grubunu belirtmektedir.

2.2.2. Optik Ekipmanların Maskeleme Özellikleri
Optik ağlarda kullanılan ekipmanların saldırıları karşı alınabilecek maskeleme durumları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir ve ayrıca ekipmanlar üzerindeki etkileri sınıflandırılmıştır [11].
Tablo II. Optik Ekipmanların Saldırılara Karşı Maskeleme Tablosu [11]

Optik Bileşenler: Ağın optik bileşenlerinin serisini “O” olarak bildirecek olursak;
•
O0: Maskeleme Bileşenleri, örneğin bir optik fiber gibi herhangi bir başarısızlığı maskeleyemeyen optik
bileşenlerdir.
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O1: Maskeleme Elemanları, her türlü arızayı maskeleyebilen optik bileşenlerdir. Örneğin, çaprazbastırma özellikli ve Dört dalga karıştırma özelliğine dayalı olmayan optik bir rejeneratör.
O2: Maskeleme Bileşenleri, örneğin bir optik filtre gibi bant sıkışmasını maskeleyebilen optik
bileşenlerdir.
O3: Maskeleme Bileşenleri, girişinde güç izleme özellikleri olmayan bir optik yükseltici gibi, güç
düşüşünü maskeleyebilen optik bileşenlerdir.

•
•
•

3.

OPTİK AĞLARDA GÜVENLİK KONULARI

3.1. Optik Ağlarda Saldırı Çeşitleri
Optik ağlarda genel olarak saldırı çeşitleri; Kanallararası Dinleme (Interchannel eavesdropping), Yayın
Bozmak (Jamming), Tıkama (Tapping), Fiber Kesmek (Fiber Cutting), Servis Reddi (Denial of Service:
DoS), Hizmet Kesintisi (Service Disruption: SD), Servis Kalitesinin Düşürülmesidir (Quality Service: QoS)
[7], [12-15].

3.2. Optik Ağlarda Dinleme ve Tıkama Saldırıları (Eavesdropping and Tapping)
Optik fiber iletişim genel olarak algılandığı kadar güvenli değildirler. Fiber link içerisindeki bilgilerin
alınması veya çıkartılması için birçok yöntem bulunmaktadır. Dinleme ve Tıkama yapılmış fiberleri
algılamak oldukça zor olmaktadır. Fiber dinleme ve tıkama için aşağıda belirtilen adımlar ve yöntemler
açıklanmaya çalışılmıştır[6].

3.2.1. Fiber Optik Ağlarda Dinleme ve Tıkama Adımları
Fiber optik ağlarda dinleme ve tıkama yapmak için sırası ile hangi adımlarda gerçekleşebileceği maddeler
halinde verilecek olursa fiberden optik sinyal çalma, sinyal tarama, protokol tarama, yazılım proseslerinden
çerçeve/paket saptamak ve arzu edilen verileri çıkarmak olarak verilmektedir. Wire-Shark protokol analiz
programı kullanılarak video ve veri paketleri tarama yapılabilinmektedir[6].

3.2.2. Fiber Optik Ağlarda Başlıca Dinleme Aksiyonları
Başlıca en çok yapılan dinleme aksiyonları Video Play Back (Kayıtlı Videoların Dinlenmesi), IP Atakları,
Şifre Çalma, VOIP Aramaları Dinleme, Ticari veya Bireysel Yazılımlar ile dinlemeler olarak belirtilmiştir
[6].

3.2.3. Optik Ağlarda Dinleme ve Tıkama Saldırıları
Ulusal güvenlik ve ağ merkezli operasyonlar için güvenilir veri iletimi kritik bir bileşen haline gelmektedir.
Fiber optik kablolarda, risk alanlarını belirlenmesi ve tespit/önleme mekanizmaları etkin bir şekilde ağ
yönetimi uygulamalarına entegre edilmezse, optik bir sinyali kesmek mümkün olmaktadır. Dinleme ve
Tapping yöntemleri Fiber Bükme, Optik Bölücü, Unutulan Bağlantı Noktaları, Optik Saçılma ve V-Oluk
Kesim. Fiber bükme yöntemi ile çekirdekdeki ışık kaynağına ulaşmak hasar ve algılama riski açısından
dinleme ve tapping yapmak daha kolay yapılmaktadır. Bükülmüş fiber tup, hasar veya algılama riski az
olmak kaydıyla fiberin çift ışık kaynağına en kolay şekilde yerleştirilebileceği belirtilmektedir[4].

3.2.3.1. Fiber Bükme (Fibre Bending)
Fiberin çekirdeğinden sinyalin dinleme ve tıkama yapılabilmesi için fiber optik kablosunun bükülme yarıçapı
(R) ve açısına (ϴ) bağlı olarak değişebilmektedir.Fiber üzerinde tıkama yapılabilinmesi için iç yansıma ışığı
kritik açıdan daha büyük olması gerekmektedir. Aksi takdirde, bazı ışık çekirdeğin kaplamasında dışarıya
doğru iç yansıma oluşmaktadır[4],[6].2 tip fiber bükme yöntemi bulunmaktadır (Şekil 1. a)).

a) Mikro Bükme

Dış kuvvet uygulayarak birkaç mikron eksensel eğrilikler ve dalga boyunun birkaç milimetre yer değiştirmesi
ile oluşmaktadır.Bu şekilde yayılan ışık tıkama (tapping) için kullanılabilimektedir[6] (Şekil 1. b)).
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Şekil 1. a) Fiber Bükme [8]

Şekil 1. b) Mikro Bükme [20,s.1]

Şekil 1. c) Makro Bükme [20]

b) Makro Bükme

Şekil.1. c) gösterildiği gibi her bir fiber türü için minimum tolere edilebilir eğme yarıçapı
bulunmaktadır.Daha düşük yarıçaplarda ışık yayılımı oluşmaktadır ve dinleme için fiberden dışarıya ışık
çıkartılmaktadır. Tekmodlu fiberler 6.5-7.5 cm daha az minimum bükülme yarıçapına tolerans
göstermezlerken, çoklu fiberler 3.8 cm daha az bükülme yarıçapına kadar tolera edilebilinmektedir[6].

3.2.3.2. Optik Bölücü (Splitting)
Bir optik splitter, tek bir optik sinyali iki özdeş sinyale bölmektedir ve dinleme yapabilmek için cihaz
kurulmalı,hedef fiber kesilmeli ve her iki uç da optik splitter üzerine ekleme yapılmalıdır. Fiber optik
bölücüye tıkama sinyali ilave etmek için bir fiber ekleme 2-3 dakika kadar sürebilmektedir.Fiber kesilmesi
alarm üreteceği için bu yöntem zordur. Bu tür bir tespit edilmemiş tıkama ve dinleme yıllarca devam
edebilir[6] (Şekil 1. d)).

Şekil 1. d) Optik Bölücü[8]

Şekil 1. e) Unutulan Bağlantı Noktaları [8]

3.2.3.3. Unutulan Bağlantı Noktaları (Evanescent Coupling)
Fiber çekirdeğinin kablamasının parlatılması ile tıkama fiberi hedef fibere yaklaştırılır ve çekirdek
içerisindeki sinyalin kablamadan dışarıya yansıması sağlanarak optiik sinyallerin yakalanması
sağlanmaktadır. Uygulaması saha şartlarına göre oldukça zor olmaktadır ve optik sinyalda 1-2 dB sinyal
kayıplarına neden olmaktadır[4](Şekil 1. e)).

3.2.3.4. V-Oluk Kesim (V-Groove Cut)
Bu metot, fiber çekirdeğe yakın noktaya kadar kablo üzerinde bir V-Oluk açarak iç yansıma ışığı kritik açıdan
daha büyük olduğu durumlarda optik sinyalinin kabloma içerisine yansımaya başladığında yakalanması
olarak gerçekleşmektedir. Bu yöntemde optik sinyal kayıpları çok düşük olduğu için tespit edilmesi çok güç
olmaktadır[4](Şekil 1. f)).

Şekil 1. f) V-Oluk Kesim[8],

Şekil 1. g) Optik Saçılma[8]

3.2.3.5. Optik Saçılma (Scattering)
Fiber Bragg Izgara bir fiber tıkama yapmak için saha tekniklerinde en iyi yöntem olarak belirtilmektedir.
Excimer UV laser kullanılarak fiber çekirdek üzerindeki bir ızgara yardımı ile optik sinyaller çakışma ve
kesilmelere maruz kalarak çekirdekten dışarıya doğru yansımaktadır ve optik sinyaller yakalanmaktadır
(Şekil 1. g)[4].

3.3. Optik Ağlarda Hizmet Azaltma Saldırıları
3.3.1. Yüksek-Güç Jamming Saldırıları (HPJ)
Yüksek güçte parazit sinyalleri ağa ekleyerek gerçekleşmektedir[5]. Yüksek Güçlü Yayın Bozma Saldırıları 3
kategoride oluşabilmektedir (High-Power Jamming Attacks)[16]:

414

Bant İçi (in-band high-power jamming attack),
Bant Dışı (Out-of band high-power jamming attack),
Sinyal Kazanım (Gain Competition).

•
•
•

Yüksek güç sıkışması, ağda kullanılan meşru bir dalga boyunda aşırı güçteki bir optik sinyal (örneğin, diğer
meşru sinyallerden 5 - 10 dB daha fazla) ilave edilerek gerçekleştirilebilinir[10]. Fiberlerde, sıkışma
sinyalleri, komşu kanallara sızıntı yaparak ve / veya lineer olmayan efektleri arttırarak (Şekil 2.’ deki
Kullanıcı 2) bant dışı karışma oluşturur. Erbiyum katkılı fiber amplifikatörlerde (en yaygın kullanılan
yükselticiler), çalışma aralığındaki bir sıkışma sinyali, kazanç rekabetinin sözde edilmesine neden olabilir.
Şekil’ de 2 ve 3 numaralı kullanıcılar, daha güçlü sıkışma sinyali ile dalga boyu kazancı sağlanarak hizmet
azaltılmaktadır ve saldırı sinyali ek olarak yükselticide güçlendirildiği gözlenmektedir[5].

Şekil 2. Optik Ağlarda Switclerde ve Yükselticilerde Yüksek-Güçlü Jamming Sinyal Etkisi [5].

3.3.2. Yabancı Dalga Boyu Saldırıları (AWA)
İletişim Operatörleri, ağ yükseltmeler ve mevcut altyapı üzerinde yüksek kapasiteli veri iletimleri için ağlarda
yabancı dalga boyları uygulamak zorunda kalmaktadırlar. Şekilde düğümlerde dalga desteği olmadığı için her
düğümde tekrar oluşturulmaktadır (Yeşil bağlantı). Öte yandan, yabancı dalga boyları, optik / elektronik /
optik (O / E / O) dönüşümleri olmaksızın çoklu alanları dolaştırabilir (Kırmızı bağlantı)[5].

Şekil 3. a) Çoklu Servis Sağlayıcı Ağlarda Jamming Sinyalleri Şekil 3. b) Çok Hatlı Bir Ağda Sinyal Ekleme
Saldırısı[5] Gibi Davranan Yönetilmeyen Yabancı Dalga Boyları [5]

3.3.3. Karışık Hat Hızında Sinyal Giriş Saldırıları (SIA-MLR)
MLR ağlarının güvenlik açığı olan, 40/100 / 200G sinyalleri ve eski 10G komşu kanallar arasındaki doğrusal
olmayan etkilerden kaynaklanmaktadır. 40/100 / 200G kanalının yakınında bir OOK (On-Off Keyed)
kanalının eklenmesiyle, yeterli koruma bandı olmadan izin verilebilmektdir[5],[10]. Böylece, saldıran sinyal
meşru sinyallerinin OSNR(Optic Signal Noise Rate)'sini önemli ölçüde azaltabilmektedir[5].

3.3.4. İzleme Portları Üzerinde Sinyal Ekleme Saldırıları (SIM)
Tüm optik bileşenler, belirli güvenlik açıklarına yol açan harici izleme portlarıyla donatılmaktadırlar.
Potansiyel dinlemeler için bir araç sağlamanın yanı sıra, ağa sinyaller eklemek ve canlı trafiğe zarar vermek
için izleme portları üzerinden saldırılar yapılabilinmektedir[5]

4.

OPTİK AĞLARDA SALDIRILARA KARŞI ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

4.1. Dinlemelere ve Tıkamalara Karşı Alınabilinecek Çözüm Yöntemleri
4.1.1. Fiber Kabloda Gözetim ve İzleme Yöntemleri
Başlıca fiber kabloda gözetim ve izleme yöntemleri aşağıda açıklamaya çalışılmıştır.
•
Fiber Çevresinde Sinyallerin İzlenmesi: Alarm tetikleme.
•
Elektrik Konduktorler: Fibere entegre edilen elektriksel iletken ile kapasitans değişiminin bir alarm
olarak tetiklenmesi.
•
Optik Ortalama Güç Ölçümü:Verilen referans değerleri gözlemleme ve alarm tetiklenmesi.
•
Çoklu Modlarda Güç İzleme:Çok modlu fiberde gücün yayılmasının izlenmesi.
•
Pilot Tone Metod:Fiber içinde yayın bozma,tıkama ve dinleme ataklarının taranması.
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•

OTDRs veya Optik Test Seti Kullanımlası-Optik Zaman Alan Yansıtıcı: Sinyal güçlerinin taramak için
kullanılmaktadır, fiber izindeki sinyal güçlerinin izlenmesi ve aşağıdaki şekilde bir fiber bükme yöntemi
ile tapping izleme gösterilmektedir[6].

•

Şekil 4. Sinyal Güçlerinin İzlenmesi[6]

Mevcut denetleme ve izleme yöntemlerinin arıza ve saldırı algılama kabiliyetlerini aşağıdaki tabloda
verilmektedir[7].
Tablo III. Mevcut denetleme ve İzleme Yöntemlerinin Arıza ve Saldırı Kabiliyetleri[7].

4.1.2. Yüksek Bükülgen Özellikli Fiber Kablo Kullanılması
Fiber optik ağlarda fiber kabloların kırılgan olma özelliği nedeni ile saldırılara karşı bükülme ve kırılma
özelliği yüksek imal edilmiş kablolar tercih edilmelidir. Tercih edilecek bu kablolar uygulama alanına göre
değişiklik gösterebilmektedir[6].

4.1.3. OCDMA Tabanlı Ağlarda Kod Değiştirme Şemaları Kullanılması
Bu yöntemde, bir kullanıcıya iletilen verilerin kolayca dinleme yapan kişi tarafından okunabileceği
gösterilmektedir. Güvenliği arttırmak için bir kod anahtarlamalı şemalar uygulanmıştır. Kod anahtarlı veri
modülasyon formatı basit bir enerji enerji dedektörüne dayalı dineleme açıklıklarının önlenerek On-Off
şifreleme güvenliği karşılaştırılarak geliştirilmiştir. 2 kodlu şifreleme uygulaması ile güvenlik arttırmak için
iyi bir alternatif olduğu gösterilmiştir. İki kutuplu spektral kodlar kullanarak, kodlayıcının optik çıkışı gerçek
gürültü dalga biçimi haline gelmektedir. Böylece dinleme sinyali olmaksızın bilgiler oldukça güvenli hale
gelmektedir. Kod anahtarlamalı şema ile alınan sinyal etkilenmeksizin dinlemelere karşı OCDMA sisteminin
gelişimi gösterilmiştir. Kodlanmış veri iletimi gönderiliken “1” kullanılır, sinyal yokken gönderimde ise “0”
değerleri kullanılmaktadır. Burada dineleme karşı optik sinyali çözmeye ihtiyaç duyulmamaktadır sacede 1 ve
0’ ları okuyabilmektedir[17].

Şekil 5. Kod değiştirme şemaları kullanarak dinlemeye karşı OCDMA tabanlı sistemlerde ağ güvenlik simulasyonu[17].
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4.1.4. Çift Yönlü PON’ larda Optik Kod Bölmeli Çoklu Erişimlerde Kod Sözcüğü Atama
Metodu (Optic CDMA-Based)
Bu çalışmada, Parazit(karışım-müdehale) giderme ile optik kod bölmeli çoklu erişimi temel alan bir çift yönlü
pasif optik ağ (PON) önerilmiştir. PON’ larda daha güvenli sinyal sağlamak için dinamik kod sözcüğü atama
işlemi yapılmaktadır[18]. Farklı OCDMA erişim teknikleri arasında, SAC (Spectral-Amplitude-Coding)
Spektral Genlik Kodlama düşük maliyet ve müdahale olmaksızın çoklu erişim nedeni ile çok umut verici
olmaktadır. SAC temelli PON’ larda yankılanmak (beat noise), bit hata oranını oldukça etkilediği için önemli
bir faktör olarak görülmektedir. WDM tekniği SAC şemaları ile birleştirilerek WDM/SAC şeması olarak
adlandırılmaktadır. Bu çalışmada SAC tabanlı PON sistemi önerilmiştir, ve WDM tekniği ile değiştirilmiş
asal kodlar olan SP (Shifted Prime) kullanılarak WS-SP oluşturulmaktadır. Dinlemelere karşı ağların
güvenlik kabileyetini arttırmak için her bir ONU(Optic Network Unit) tarafından iki kod anahtarlama için
kullanılan iki kodlu sözcükleri, kod sözcük atamasının her fazında yeniden atanması sağlanmaktadır[18].

4.1.5. Kodlanmış-WDM Ağlarda Dinlemelere Karşı Yeniden Yapılandırılabilen İmza
Anahtarları Şeması Kullanmak
Bu yöntemde, kodlanmış-WDM ağlarında dinlemeyle mücadele için yeniden yapılandırılabilen imza
anahtarlarına dayanan bir şema öneriyoruz. Bu şemada, her kullanıcıya, rasgele olarak, ağ gizliliğini artırmak
için dinamik olarak yeniden yapılandırılan bir dizi bileşik M-diziler atanır. Merkez istasyon sistemde bir
tehdit tespit ettiğinde, atanan kod setlerini değiştirmek için her bir düğüme bir komut gönderilir. İmza
kodlarının sayısı arttıkça dinleme yapanların belirli bir kodu algılaması daha zor olduğu
belirtilmektedir[19].Kodlanmış WDM network yapıları son yıllarda hızlıca artmaktadır ve gelecek nesil geniş
band ağ erişimleri açısından avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlar, varış zamanı doğrulama ölçümleri,
asenkron erişim yeteneği, kullanıcı atama esnekliği ve değişken bit genişlik yeteneği olmasıdır[19].

4.1.6. Timestamp Temelli Kriptolama Şeması Kullanmak
AES-128 kullanarak GEPON’larda timestamp’e dayalı bir kriptolama yöntemi önerilmektedir. Burada amaç
GEPON’lardaki aşağı akım veri transferindeki problemleri çözmektir. Dinamik güncelleme ve anahtarların
senkronizasyonu ile birlikte, zaman damgasının oluşturulması ve senkronizasyonuna izin verilmektedir. Daha
sonra, ONU'larda zamanla ilgili anahtarlar üretmek ve anahtarların güvenli güncelleme ve senkronizasyonunu
gerçekleştirmek için kullanılan zaman damgası (timestamp) kullanılmaktadır[20].

Şekil 6. AES-128 Algoritma Akış Şeması[20].

4.2. Jamming Saldırılarına Karşı Güvenlik Önlemleri
4.2.1. Optimal ve Sezgisel ROPRA Algoritması ile Saldırıların Minimize Edilmesi
WDM optik ağlarda dinamik trafik için çoklu kanal ataklarını minimize etmek amaçlanmaktadır. Optimal ve
Sezgisel ROPRA (Reduced-Overlapping-Paths-Routing-Algorithm) çözümleri geliştirilmiştir. Işık yolu
çakışmaları benzer düğümlerde ve fiber linklerde 2 veya daha fazla ışık ile oluşmaktadır. Işık yolu çakışmalar
minimize edilirse dinleme ve yayın bozma saldırıları minimize edilmiş olunmaktadır. Işık çakışmaları
(overlapping) azaltıldığında network güvenliği arttırılmış olunmaktadır[8].
•
Optimal çözümde; mevcut ışık yolu ile anahtarlama düğümü paylaşmaksızın bir yol bulamaya
çalışılmaktadır ve en kısa yol algoritması kullanılmaktadır.
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Sezgisel çözümde; temel çözüm olarak optik ağlarda ışık yolu çakışmalarını (lightpath overlapping)
minimize edilmektedir.
Sezgisel çözümde, ROPRA algoritması ve Dijkstra algoritması karşılaştırılmıştır, ayrıca ROPRA
algoritmasında ışık yolu çakışmalarının daha az olduğu belirtilmektedir[8].
•

4.2.2. Dalga Boyu Seçici Antenler Kullanmak
Yüksek güçlü jamming saldırılarının yayılımını azaltmak için ağ düğümleri içinde güç eşitleyiciler olarak
dalga boyu seçici antenler kullanılmaktadır[16].

4.2.3. RWA Algoritmaları Kullanmak

Bu çalışmada WDM optik ağlarda fiziksel katman saldırıları ele alınmıştır. Bu ağlar yüksek güçlü sinyal
bozma ataklarına karşı savunmasız olabilmektedirler.Yeni Integer Linear Programming formülasyonu
RWA(Routing and Wavelenght Assignment)algoritmaları kullanılarak yüksek güçlü zararlı sinyaller
minimize edilmesi amaçlanmıştır.Fiziksel katman saldırı girişimleri bant içi ve bant dışı kanal karışım
bağlantıları arasındaki etkileşimler olarak modellenmiştir[16].

4.2.4. Anti-Jamming İçin Aşağı veya Yukarı Dalga Band Dönüştürücü Kullanmak
Optik fiberler geniş band özelliği nedeni ile kanallarda sinyal sıkışmaları olabilmektedir. Sıkışan kanallarda
sinyallere dışarıdan müdahale edilmesi mümkün olmaktadır. Şekilde gösterildiği gibi dalga bandları aşağı
yada yukarı olarak dönüştürülerek kullanılabilir dalga bandına getirilerek jamming ataklarına karşı önlem
alınmış olunmaktadır[21].

Şekil 7. Dalgaboyu Yukarı veya Aşağı Dönüştürme Yoluyla Anti-Sıkışmanın Şematik Gösterimi [21].

4.3. Hizmet Azaltmaya Karşı Çözüm Yöntemleri
Optik ağlarda hizmet kalitesinin azalması ağ sistemlerinin sürekli gözlemlenmesi ve belirli testlerin yapılması
ile güvenliklerinin arttırılması sağlanmış olunmaktadır.Böylece ağ testi ve gözlemlenmesi iki ana başlıkta ele
alınmaktadır[4].

4.3.1. Pasif Test
Pasif test, servis azaltma ve optik kesilmeler için ağ güvenliği gözlemleme, doümantasyon ve test
metodlarında en maliyetli yöntem olarak belirtilmektedir. Kırmızı ve Siyah ekipman alanlarında pasif test
noktaları belirlenmektedir ve OTDR yöntemi ile test yapılabilinmektedir. Bu noktalarda ağdaki kesilmeler ve
hizmet azalmalar gözlemlenebilinmektedir[4].

4.3.2. Otomatik Gözlemleme
Otomatik ağ gözlemleme oldukça pahalıdır, fakat optik ağ performansı ve optik kesilmeler otomatik olarak
gözlemlenebilinmektedir.En yüksek seviyede ağ güvenliği, ağların sürekli izlenmesi ile mümkün
olabilmektedir ve fiber bükme tıkama saldırılarına karşı güvenlik seviyesi arttırılarak otomatik gözlemleme
yapılarak bu tarz saldırılar daha hızlı gözlenebilinmektedir[4].

4.4. Fiber Bükme ve Kesilmeye Karşı Çözüm yöntemleri
4.4.1. Fiber Optik Kesintileri Algılama
Fiber optik ağlarda genellikle kesintileri bulmak ağları monitor etmekle doğru orantılıdır.Fiber kesintileri ve
bükülmeleri algılamanın çeşitli yöntemleri bulunmaktadır. Aşağıda bunlar açıklanmaktadır[4].

4.4.1.1. Optik Tester
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Fiber optik ağlardaki ve antenlerde optik sinyal sevilerindeki düşüklüğü ölçerek verileri saklayan hassas
ölçüm cihazlardır.Testerlar çeşitli dalga boylarındaki optik sinyallerden oluşan optik bir kaynak ve iletilen
sinyali hassas ölçen bir optik testerdan oluşmaktadırlar[4].

Şekil 8. Optik Tester[8].

Zaman içinde test edilen her bir fiber için çeşitli zayıflama değerlerini kaydederek, ağ bozulmasını izlemek ve
optik ağ kesişmelerini gösteren fiber tıkama gibi olumsuzlukları tespit etmek mümkün olduğu
belitilmektedir[4].

4.4.1.2. Optik Zaman Alanı Reflektometresi (OTDR)
OTDR, Optik sinyallerin iletimi ve teslimi anında çeşitli dalga boyundaki ışık pulse ve toplam geri dönüş
zamanın aralığının ölçülmesi olarak tanımlanmaktadır. Genellikle bir radar gibi davranmaktadır. Bir OTDR'ın
bir diğer önemli fonksiyonu, potansiyel ağ müdahalelerine karşı güvenlik tepki sürelerini büyük ölçüde
arttıran herhangi bir kablo kesme veya kesişme noktasına olan mesafeyi tanımlama yeteneğinin olması olarak
belirtilmektedir. Ağlarda güvenlik açısından Ribbon fiber kullanmak fiber tıkama ve yetkisiz ağa erişim
olarak yüksek avantajlar sağlamaktadır[4].

5.

SONUÇ

Son yıllarda Optik Ağlara olan ilgi bant genişliği ve hızlı veri iletimi özelliğinden dolayı artmaktadır. Yakın
gelecekte 5G ile birlikte mevcut altyapının Optik Ağ Teknolojileri ile sadece uzak mesafeler için değil tüm
altyapıda kullanılması kaçınılmaz olacaktır. Bununla beraber Optik Ağ Teknolojileri üzerinde güvenlik
alanında ortaya çıkan zafiyetler ise gün geçtikçe önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Dinlemelere
karşı halihazırdaki hiçbir optik ağ altyapısı için yüzde yüz bir güvenlikten söz edemeyiz ancak izleme ve
belirli başlı çözüm yöntemleri ile risklerin minimize edilebileceğini literatürdeki yapılan çalışmalardan
görmekteyiz. Bu çalışmada, optik ağ ve monitoring ekipmanları ve bu ekipmanların saldırılar karşısındaki
davranışları incelenmiştir. Literatürde yapılan çalışmalar kapsamlı incelenerek Optik ağlarda güvenlik
konuları ve saldırılara karşı çözüm yöntemleri özetlenmiştir.
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Abstract
With the rapid development and widespread of informatics technologies (software, hardware, infrastructure
etc.), it appears that some changes have occurred in the areas of criminal activity and the means used by
criminals. Within the scope of struggling computer crimes, legislator has made and enforced regulations on
computer crimes in Turkish Law Legislation. Structurally computer crimes differ from other crimes.
Particularly, because of the high probability of deletion of electronic evidence during the investigation phase,
law enforcement faces some technical difficulties during the acquisition, preservation, transportation and
analysis of the evidence. For this reason, there is a need for expert personnel who are able to pursue
technological developments and well educated in interdisciplinary programs in the field of digital forensics.
The importance of digital forensic education is increasing day by day to ensure that members of the judiciary
(judges, prosecutors, lawyers), law enforcement officers (police, gendarmerie) and private sector laborers
working in the field of digital forensics can be more efficient and effective in struggling computer crimes and
criminals. When examining and comparing the examples of digital forensic education in Turkey and in the
World, it is seen that academic and certificate programs related to digital forensics are not effective, efficient
and do not conform to international standards in Turkey at present. In the future, it is expected that many
associate, bachelor, master, doctorate and certificate training and educational programs will be opened in
the field of digital forensics in Turkey and that these programs will spread throughout the country in a short
time.
The purpose of this study is; to investigate and examine digital forensic education practices (associate,
bachelor, master, doctorate and certificate training programs) which have been already applied in Turkey
and the World in terms of various variables (school status(state / private), duration of education,
accreditation status, the department to which the program is linked, education methods (online/formal/mixed),
certification etc.) and to offer proposals for effective and efficient digital forensic educational practices in
Turkey by comparing digital forensic education practices between Turkey and other countries .
In this study, it is planned to carry out a comprehensive resource and literature survey. Proposals for the
application of digital forensic education in Turkey will be presented on the basis of the results of comparative
digital forensic educational applications in the world and Turkey.
Keywords: Computer crimes, digital evidence, digital forensics, digital forensic education and training.
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Toplumların bilgi teknolojilerine olan bağımlılıkları her geçen gün artarken ve eğitim, sağlık, hukuk, ticaret
vb. alanlarda bilgi teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılırken, kötü niyetli kişilerce bir takım menfaatler
elde etmek maksadıyla bilişim sistemlerine yetkisiz erişim sağlanmakta, veriler değiştirilmekte veya
sistemlere erişim engellenerek kullanılmaz hale getirilmektedir.
Dünyadaki bilişim suçları incelendiğinde, bilişim suçlarının gün geçtikçe arttığı görülmektedir. Özellikle son
zamanlarda karşılaşan bilişim suçları ülkelerin kritik altyapılarına yönelik organize siber saldırılar olarak
ortaya çıkmaktadır. Siber saldırıların hedefleri arasında ülkelerin ekonomik, siyasi ve enerji sistemlerinin
olduğu görülmektedir. Örneğin; 2007 yılında Rusya tarafından Estonya'nın bilişim sistemlerine yönelik
yapılan siber saldırıda kamu hizmetleri aksamış ve hayat durma noktasına gelmiştir. Brezilya ve Paraguay’ın
ortaklaşa kullandıkları Itaipu Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ne 10 Kasım 2009’da yapılan saldırı ile baraj
çalışamaz hale gelmiş ve iki ülkenin büyük bölümü karanlıkta kalmıştır[1].
Türkiye'de de son yıllarda siber saldırıların ve işlenen bilişim suçlarının sayısı artmaktadır. Tablo-I'de
2013-2016 yılları arasında Türkiye'de bilişim suçları ile ilgili açılan davalardaki suç sayısı ve tüm suçlar
içindeki oranı gösterilmiştir[2]. Tablo incelendiğinde açılan davalardaki bilişim suçları sayısının ve bunların
tüm suçlar içindeki oranlarının yılları bağlı olarak arttığı görülmektedir.
Tablo-I. Bilişim alanındaki açılan davalardaki suç sayısı ve oranı
Yıl
2013
2014
2015
2016

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
(Bilişim alanında suçlar/ Madde 243-246)
Açılan davalardaki
Bilişim suçu/Tüm suçlar
bilişim suçu sayısı
17,766
0.6
20,030
0.7
24,314
0.9
34,011
1.5

Türkiye'de bilişim suçları veya bilişim vasıtaları kullanılarak işlenen suçlarla mücadele kapsamında ihtiyaç
duyulan yasal mevzuatın yürürlüğe konulması her ne kadar caydırıcı olsa da söz konusu suçlarla mücadele
edilmesinde ve fail/faillerin tespit edilebilmesinde tek başına yeterli değildir. Mevzuat çalışmalarına ilave
olarak bu alanda görev yapacak uzman personelin de suç ve suçluyla mücadelede etkin bir rol oynayacağı
düşünülmektedir. Dijital delillerin klasik delillerden farklı bir yapıda olması, kaybolma ve silinme ihtimalinin
yüksek olması ve bilişim suçlarının işlenme süreçlerinin karmaşık olmasından dolayı adli bilişim alanında
akademik düzeyde eğitim almış uzman personele ihtiyaç duyulmaktadır.
Türkiye'de hâlihazırda uygulanan adli bilişim eğitimleri incelendiğinde eğitim kurumları arasında farklı
seviyede farklı eğitim programlarının açıldığı ve bahse konu adli bilişim programlarının alanın gereksinimin
duyduğu uzman personel ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığı görülmektedir. Başta kolluk kuvvetleri (polis,
jandarma) olmak üzere adli bilişim alanında çok sayıda uzman personele ihtiyaç duyulmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanları ve teşkilatları kapsamında yapılan inceleme sonucunda;
Türkiye'de kamuda ve özellikle kritik alanlarda (finans, enerji, ulaştırma, sağlık vb.) faaliyet gösteren özel
sektörün ilgili birimlerinde görev yapacak adli bilişim uzmanlarına ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir.
Aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşların ilgili birimleri ve kadrolarında adli bilişim uzmanlarının kısa ve orta
vadede istihdam edilebileceği kıymetlendirilmektedir.
•
•
•
•
•

Adli Tıp Kurumu (Adli Bilişim İhtisas Dairesi 1),
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM),
Emniyet Genel Müdürlüğü (Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı/Şube Müdürlükleri, Polis
kriminal laboratuarları, olay yeri inceleme birimleri)
Jandarma Genel Komutanlığı (Kriminal laboratuar amirlikleri, olay yeri inceleme birimleri)
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör (Siber olaylara müdahale ekipleri (SOME), adli bilişim
laboratuvarları vb.)

Söz konusu uzman personelin yetiştirilmesi ve alan ihtiyacını karşılayabilmesi için ülke çapında akademik
seviyede eğitim veren eğitim programlarının yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.

674 sayılı KHK (15/8/2016-KHK-674/4 md.) ile 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanununda değişiklik yapılarak Adlî
Bilişim İhtisas Dairesi kurulmuştur.
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Bu çalışmanın amacı; dünyada ve Türkiye'de hâlihazırda uygulanan adli bilişim eğitim uygulamalarını (ön
lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sertifikasyon eğitimleri) çeşitli değişkenler (okulun statüsü
(devlet/özel), eğitim süresi, akreditasyon durumu, programın bağlı bulunduğu bölüm, uygulanan eğitim
yöntemi (uzaktan/örgün/karma) , alınan dersler, eğitim sonu belgelendirme vb.) açısından incelemektir.
Araştırma sonunda, Türkiye ve diğer ülkeler arasında adli bilişim eğitim uygulamaları bu değişkenler
kapsamında karşılaştırılarak, Türkiye'de etkin ve yeterli bir adli bilişim eğitimi uygulamasına yönelik öneriler
sunulacaktır.
Bu amaçla, tarama yöntemi kullanılarak dünyadaki ve Türkiye'deki adli bilişim eğitim programları detaylıca
incelenmiştir. Tespit edilen programlar adli bilişim eğitimi ile ilgili yazılan makale, bildiri vb. bilimsel
araştırmaların çerçevesinde detaylı bir şekilde incelenmiş ve programlar arasında karşılaştırmalar yapılmıştır.
Toplanan veriler ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sertifika programları şeklinde ortaya konmuştur.
Çalışmanın son bölümünde, inceleme ve karşılaştırma sonucunda elde edilen verilerin ışığında Türkiye'de
adli bilişim eğitimlerinin uygulanmasına yönelik öneriler sunulmuştur.

2. DÜNYADA ADLİ BİLİŞİM EĞİTİM UYGULAMALARI
Dünya genelinde adli bilişim eğitimlerine yönelik yapılan kaynak taramasında adli bilişim eğitim
programlarının en fazla olduğu ülkeler arasında A.B.D. ve Birleşik Krallık ülkelerinin ilk sıralarda olduğu
görülmektedir[3]. Bu çalışmada; A.B.D., Birleşik Krallık, İrlanda, Kanada, Hindistan, Avustralya ve Güney
Afrika ülkelerindeki adli bilişim eğitim uygulamaları; ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sertifika
eğitim uygulamaları kapsamında incelenmiştir. İnceleme; eğitim kurumunun statüsü (devlet/özel), programın
adı, bağlı bulunduğu bölüm, süresi, kredisi, öğretilen dersler, eğitim uygulama yöntem ve esasları
çerçevesinde yapılmıştır. Ülkelerin seçiminde, dünyada en iyi eğitim veren ilk 1000 yükseköğretim
kurumlarının (kolej, üniversiteler, enstitüler vb.) [4] bulunduğu ülkeler, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ve adli
bilişim eğitim programlarının çeşitliliği göz önüne alınmıştır.

2.1. Adli Bilişim Ön Lisans (Associate Degree) Eğitim Uygulamaları
Adli bilişim ön lisans programının amacı; hukuk sistemi kapsamında belirlenen adli süreç çerçevesinde
sayısal ortamlardan hukuka uygun delilleri toplayabilecek adli bilişim teknikerleri yetiştirmektir. Teknikerler
genellikle adli bilişim uzmanları tarafından verilen görevleri icra eder, onlara yardımcı olarak adli bilişim
alanındaki ara eleman ihtiyacını karşılarlar.
Yapılan inceleme sonucunda, dünya genelinde ön lisans programlarının ağırlıklı olarak A.B.D.'de bulunan
eğitim kurumlarında açıldığı ve genellikle iki yıllık bir eğitimi kapsadığı görülmektedir [3]. Bu çalışmada
A.B.D.'de faaliyet gösteren;
• Butler County Community Koleji,
• Century Koleji,
• Northwestern Ohio Üniversitesi,
• Lehigh Carbon Community Koleji,
• Stark State Koleji,
• St. Petersburg Koleji olmak üzere toplam altı eğitim kurumuna ait adli bilişim ön lisans programları
incelenmiştir [5-10].
Ön lisan eğitim programları uygulamalı bilimler kapsamında ve genellikle yüzyüze ve tam zamanlı olarak
verilmektedir. Bazı eğitim programlarında eğitim yöntemi olarak çevrimiçi (online) ve karma yöntem
kullanılmaktadır[6],[10]. Ön lisans adli bilişim müfredatlarının farklı disiplinlerinden oluştuğu görülmektedir.
Bu disiplinler; hukuk, kolluk kuvvetleri, bilgisayar bilimleri/bilgi teknolojileri/bilgi sistemleri, temel bilimler
(matematik, istatistik vb.), genel/ortak dersler (yabancı dil, teknik yazı yazma, sosyoloji vb.) olarak karşımıza
çıkmaktadır. Programa ev sahipliği yapan bölümler açısından incelendiğinde, adli bilişim programların büyük
çoğunluğu bilgisayar bilimleri/bilgi teknolojileri/bilgi sistemleri vb. teknik bölümler altında yer aldıkları
tespit edilmiştir. Bir program kamu güvenliği yönetimi bölümü bünyesindedir [10]. Bazı eğitim
kurumlarından alınan krediler lisans düzeyindeki eğitimlere transfer edilebilmektedir[10]. Ön lisans adli
bilişim programlarının kredisi 60-69 arasında değişmektedir. Kredilerin ortalama üçte biri bilgisayar bilimleri
ile ilgili derslerin kredilerinden oluşmaktadır. Diğer üçte biri hukuk ve adli bilişim diğeri ise genel dersler ve
temel bilim derslerinden meydana gelmektedir. Bazı ön lisans adli bilişim programları bilgisayar bilimleri,
bilgi güvenliği, siber güvenlik vb. ana dal (major) programların altında uzmanlık alanları
(specification/concentration/emphasis/track) olarak verilebilmektedir[6]. Adli bilişim ön lisans programı açan
eğitim kurumlarının çoğunluğu devlet kuruluşları olup özel eğitim kurum sayısı oldukça azdır. İncelenen altı
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programdan beşi devlet [5],[6],[8-10] biri kar amacı olmayan özel eğitim kurumunca [7] verilmektedir.
Eğitim kurumlarının tamamı bölgesel akredite kuruluşlarınca akredite edilmiş durumundadır.

2.2. Adli Bilişim Lisans (Baccalaureate Degree) Eğitim Uygulamaları
Adli bilişim lisans programının amacı; adli bilişimin tüm süreçlerinde görev alabilecek ve süreçleri
yönetebilecek uzman personel yetiştirmektir. Dünya genelinde adli bilişim lisans eğitimleri incelendiğinde,
lisans eğitimlerinin diğer akademik eğitimlere nazaran daha yaygın olduğu görülmektedir.
Bu çalışmada;
•
•
•
•
•
•

A.B.D.'den dört (Champlain Koleji, Eastern Kentucky Üniversitesi, Metropolitan State Üniversitesi,
Michigan Dearborn Üniversitesi),
İngiltere'den üç (Central Lancashire Üniversitesi, Greenwich Üniversitesi, Liverpool John Moores
Üniversitesi),
Galler'den bir (Cardiff Üniversitesi),
İskoçya'dan bir (Glasgow Caledonian Üniversitesi),
İrlanda'dan bir (Blanchardstown Teknoloji Enstitüsü),
Kanada'dan bir (Algonquin Koleji) eğitim kurumu olmak üzere toplam 11 eğitim kurumuna ait
adli bilişim lisans programları incelenmiştir [11-21].

Lisans eğitim programları disiplinlerarası bir yaklaşımla planlanmakta ve icra edilmektedir. Eğitim
programlarında uygulamaların önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Programlar ana dal, yan dal
(minor) veya bazı ana dal programları içinde uzmanlaşma/ihtisaslaşma olarak düzenlenmektedir[11],12].
Lisans eğitimlerinde laboratuvar, tez, proje veya staj gibi uygulamalar yapılmakta, dersler teorik, uygulamalı,
seminer ve konferanslar şeklinde icra edilmektedir. Eğitimler tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak
verilmektedir[16]. Adli bilişim lisans programını yüzyüze ve çevrimiçi olarak iki farklı yöntemle veren
eğitim kurumu mevcuttur [11]. Öğrencinin eğitim süresi boyunca alması gereken ders kredi sayısı ortalama
120 (A.B.D. için-yılda ortalama 30 kredi) olmakla birlikte diğer ülkelerde uygulanan farklı kredi sistemi
nedeniyle değişiklik göstermektedir. (A.B.D./120 kredi, Birleşik Krallık 360 kredi vb.) Birleşik Krallıktaki
eğitim kurumlarında adli bilişim programlarında akademik eğitime ilave bir yıllık endüstriyel staj uygulaması
(sandwich) çok yaygın olarak uygulandığı görülmektedir[15-17],[19]. Programlarda bilgisayar bilimleri ile
ilgili derslerin ağırlıklı olduğu görülmektedir. Tam zamanlı eğitim süresi üç ile dört yıl arasında
değişmektedir. Yarı zamanlı veya bütünleşik master programlarında (MComp) süre değişmektedir[17].
Yurtdışı lisans eğitimlerinin tamamı ücretli ve Türkiye şartları açısından değerlendirildiğinde eğitim
ücretlerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Ücretler yıllık ortalama 8000-11.000 Dollar/Sterlin/Avro
arasında değişmektedir. Adli bilişim lisans programı veren eğitim kurumlarının çoğunun devlete ait eğitim
kurumları olduğu bu alanda eğitim veren özel eğitim kurumlarının az olduğu görülmektedir. Eğitim
kurumların tamamı ve bazı adli bilişim programları ulusal veya bölgesel akredite kuruluşları tarafından
akredite edilmiş durumdadır[12]. Bazı eğitim kurumlarının adli bilişim alanında faaliyet gösteren kamu
sektörü birimleri (özellikle kolluk kuvvetleri), özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde
olduğu görülmektedir[11],[17]. Eğitim kurumları bu sektörler ile eğitici, ekipman (altyapı, yazılım, donanım
vb.), sertifikasyon ve staj konularında işbirliğine gitmektedir. Lisans programları genellikle bilgisayar
bilimleri/bilgi teknolojileri/bilgi sistemleri bölümleri sorumluluğunda açılmaktadır.

2.3 Adli Bilişim Yüksek Lisans (Graduate/Master Degree) Eğitim Uygulamaları
Adli bilişim yüksek lisans eğitim programın amacı; adli bilişim alanında araştırma yapma imkânları sunmak,
bilimsel metotlar kullanılarak geçerliliği ortaya koyulabilen yeni tekniklerin geliştirilmesini ve problem
çözme fırsatlarını sağlamak ve lisan seviyesinde öğretme deneyimi kazandırmaktır [22].
Dünyada adli bilişim yüksek lisans eğitim programlarının da lisans programları gibi yaygın olarak açıldığı
görülmektedir. Söz konusu yüksek lisans eğitimleri programlarına eğitim kurumlarının bilgisayar
bilimleri/bilgi teknolojileri/bilgi sistemleri gibi bölümleri ev sahipliği yapmaktadır. Bu çalışmada;
•
•
•
•

A.B.D.'den dört (Central Florida Üniversitesi, Maryland Üniversitesi, Purdue Üniversitesi, Sam
Houston State Üniversitesi),
İngiltere'den üç (Coventry Üniversitesi, Greenwich Üniversitesi, Middlesex Üniversitesi),
İskoçya'dan bir (Edinburgh Napier Üniversitesi),
İrlanda'dan bir (University College Dublin),
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•
•
•

Güney Afrika'dan bir (Cape Town Üniversitesi),
Avustralya'dan iki (Auckland Üniversitesi, New South Wales Üniversitesi),
Hindistan'dan bir (Gujarat Adli Bilimler Üniversitesi) eğitim kurumu olmak üzere toplam 13 eğitim
kurumuna ait adli bilişim yüksek lisans eğitim programları incelenmiştir [23-35].

Program müfredatları disiplinler arası bir yaklaşım kapsamında ele alınmış ve hazırlanmıştır. Genellikle
30-36 kredilik (A.B.D.) bir eğitim programıdır. Ancak diğer ülkelerin ulusal kredi sistemine göre değişiklik
göstermektedir. Tüm programlarda bitirme projesi ve tez çalışması vardır. Eğitim kurumu dışındaki birimler
ile işbirliği yapıldığı görülmektedir[23]. Yüksek lisans programları genelde adli bilişim uzmanlık alanlarına
yönelik olarak planlanmaktadır. Bu programların çoğu bilgisayar bilimleri/bilgi teknolojileri/bilgi sistemleri
ana programları altında yoğunlaştırılmış şekilde verilmektedir[23],[25],[32],[34].Yüzyüze, çevrimiçi veya
karışık eğitim uygulamaları bulunmaktadır. Bazı eğitim kurumları alan şartını karşılayamayan öğrencilere
belli bir süre için (yaklaşık bir yıl) yüksek lisans programına hazırlık amacıyla yeterlilik ve hazırlık
programları düzenlemektedir. Uluslarası geçerliliği bulunan bazı endüstriyel sertifika sınavlarına hazırlamaya
yönelik yüksek lisans programı bulunmaktadır[24]. Program süresi bir ile iki yıl arasında değişmektedir. Adli
Bilimler Üniversitesi bünyesinde adli bilişim yüksek lisans veren eğitim kurumu mevcuttur[35].

2.4. Adli Bilişim Doktora (Postgraduate/Doctorate/Phd Degree) Eğitim Uygulamaları
Adli bilişim doktora programının amacı; adli bilişim alanında karşılaşılan sorun alanları ile ilgili çözümler
geliştirmek için derinliğine ve kapsamlı araştırmalar yapmak ve eğitim kurumları için öğretim elemanı
ihtiyacını karşılamaktır. Adli bilişim doktora programlarının henüz dünyada çok yaygın olmadığı
görülmektedir. Bu çalışmada, A.B.D.'de faaliyet gösteren Rhode Island [36] ve Purdue Üniversitelerinin [37]
adli bilişim doktora eğitim programı incelenmiştir. Eğitim programları bilgisayar bilimleri/bilgi
güvenliği/bilgi teknolojileri ana dalları altında bir uzmanlık programı olarak uygulanmaktadır. Öğrenciler
temel ve zorunlu bilgisayar bilimleri derslerine ilave olarak siber güvenlik/adli bilişim uzmanlık alanlarına
yönelik ilave dersler almakta ve araştırma projeleri/tez çalışmaları üzerinde çalışabilmektedir. Eğitim süresi
ortalama dört ile altı yıl arasında değişmektedir. Programlara genellikle master dereceli mezunlar kabul
edilmekle birlikte gerekli şartları taşıdığı takdirde lisans mezunları da doktora programlarına kabul
edilebilmektedir.

2.5. Adli Bilişim Sertifika (Certificate) Eğitim Uygulamaları
Sertifika eğitimlerinin amacı; adli bilişim alanında çalışan/çalışacak uzman personelin adli bilişim özel
alanlarına yönelik [38] eğitim ihtiyaçlarını kısa sürede ve daha az maliyetle karşılamaktır. Eğitim sonunda
alınan sertifikalarının geçerliliği birçok kurum ve kuruluş tarafından kabul edildiğinden, çoğu kişi sertifika
programlarını akademik programlara tercih etmektedir. Adli bilişim alanındaki sertifika eğitimleri iki grupta
incelenmiştir. Birincisi; akademik eğitim kurumları tarafından verilen eğitimler, ikincisi; akredite ticari
kuruluşların vermiş olduğu özel eğitimlerdir. Dünya genelinde adli bilişim alanında sertifika eğitimi veren
birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu çalışmada;
•
•
•

Kanada'dan bir (Polis Koleji Teknik Suçlar Öğrenme Enstitüsü),
Avustralya'dan bir (Swinburne Teknoloji Üniversitesi),
A.B.D.'den üç (Cypress Koleji, Boston Üniversitesi, SANS) eğitim kurumu/özel şirket olmak üzere
toplam beş eğitim kurumuna ait altı adli bilişim sertifika programı incelemiştir[39-43].

Sertifika eğitimleri içerik açısından incelendiğinde eğitimin ürün/satıcı (vendor) tabanlı (adli bilişim alanında
kullanılan özel bir yazılım veya donanıma yönelik) veya süreç/faaliyet tabanlı (olay yeri inceleme, ihlal
olaylarına müdahale, kötücül yazılım analizi, ağ analizi vb.) olduğu görülmektedir. Eğitimler çoğunlukla
uygulamalı olarak yapılmaktadır. Bazı akademik eğitim kurumları tarafından verilen sertifika eğitim
programlarında alınan derslere ait krediler yüksek lisans programlarına transfer edilebilmektedir[42]. Özel
sektör tarafından verilen sertifika programları incelendiğinde, eğitimi veren kurumlar ile eğitim sonunda
sınav yapan kurumların farklı olduğu göze çarpmaktadır. Örneğin; SANS firması dünya çapında verilen
sertifika eğitimlerinin sınavları GIAC (Global Information Assurance Certification) firması tarafından
yapılmakta ve başarı olanlar sertifika almaya hak kazanmaktadır. Bazı eğitim kurumlarınca sertifika
programları için belli bir akademik eğitim şartı veya ön koşul talep edilmektedir[42]. Yabancı öğrenci
kabulünde kurumlar sınırlama getirmektedir[40]. Eğitim süreleri; dört gün ile bir yıl arasında değişmektedir.
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3. TÜRKİYEDE ADLİ BİLİŞİM EĞİTİM UYGULAMALARI
Türkiye'deki hâlihazırda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden veya kuruluş onayı alınmış ancak henüz
açılmamış olan akademik adli bilişim eğitim programları Tablo-II'de gösterilmiştir.
Tablo-II. Türkiye'deki akademik adli bilişim eğitim programları
S.No.

Eğitim Kuruluşu

Eğitim Seviyesi

Program Adı

Açıklamalar

1

Fırat Üniversitesi
(Elazığ)

Lisans

Adli Bilişim
Mühendisliği

Teknoloji Fakültesi bünyesinde kurulan
program 2014-2015 eğitim öğretim yılında
açılmıştır [44].

2

Mustafa Kemal
Üniversitesi
(Hatay)

Lisans

Adli Bilişim

Bilişim
Teknolojileri
Yüksekokulu
bünyesinde eğitim öğretim hizmeti
verecek olan program henüz açılmamıştır.
[45].

3

Gazi Üniversitesi
(Ankara)

Yüksek Lisans

Adli Bilişim

Bilişim Enstitüsü tarafından açılan
program tezli/tezsiz (uzaktan eğitim)
olarak planlanmakta ve icra edilmektedir
[46].

4

Ankara
Üniversitesi
(Ankara)

Yüksek Lisans

Adli Bilişim

Adli Bilimler Enstitüsü tarafından açılan
tezli yüksek lisans programıdır [47].

5

Fırat Üniversitesi

Yüksek Lisans

Adli Bilişim
Mühendisliği

6

Hacettepe
Üniversitesi
(Ankara)

Yüksek Lisans

Bilişim
Hukuku

7

Gazi Üniversitesi

Doktora

Adli Bilişim

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Adli
Bilişim
Mühendisliği
ismi
altında
tezli yüksek lisans programı 20 Haziran
2016 tarihinde itibarı ile açılmıştır [44].
Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından açılan
tezsiz yüksek lisans (ikinci öğretim)
programıdır.[48]
Bilişim Enstitüsü tarafından 2015-2016
bahar döneminde açılmıştır. [46].

3.1. Adli Bilişim Ön Lisans Eğitim Uygulamaları
Hâlihazırda Türkiye'de ön lisans seviyesinde adli bilişim eğitim uygulaması bulunmamaktadır. 2017-2018
eğitim öğretim yılında açılacak eğitim programı mevcut değildir [49].

3.2. Adli Bilişim Lisans Eğitim Uygulamaları
Türkiye'de adli bilişim alanında lisans düzeyinde eğitim veren ilk ve tek eğitim kuruluşu Elazığ'da konuşlu
bulunan Fırat Üniversitesidir[50]. Hâlihazırda diğer eğitim kurumlarında lisans seviyesinde adli bilişim adı
altında program bulunmamaktadır[49].

3.2.1. Fırat Üniversitesi Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü
Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü lisans eğitimine 2014-2015 eğitim öğretim yılında Teknoloji Fakültesi
bünyesinde başlamıştır. Eğitim süresi dört yıldır. Bölüm ilk mezunlarını 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında
verecektir. Bölümün hem örgün hem de ikinci öğretim programları mevcuttur. Lisans eğitimi toplam 4 yıl
süre ile 227 ders saatini kapsamaktadır. Derslerin 155 saati teorik 72 saati ise uygulama dersidir. Uygulama
derslerinin oranı %39 teorik derslerin oranı ise %61 ‘dür. 131 saatlik ders bölümle ilgili teknik dersleri, 13
saatlik ders hukuksal içeriği, 53 saatlik ders temel mühendislik derslerini, 30 saatlik ders ise staj ve işyeri
eğitimini kapsamaktadır[44].

3.2.2. Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Adli Bilişim Bölümü
MKÜ senatosunun 15 Nisan 2011 tarihli kararına istinaden 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
04.04.2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Bilişim Teknolojileri Yüksekokulu kurulmuştur. Bu
gelişme doğrultusunda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 02/01/2014 tarihinde almış olduğu kararla
Yüksekokul bünyesinde Adli Bilişim Bölümü programı kurulmuştur [50]. Programın kurulması için onay
alınmış olsa da üniversite henüz eğitime başlamamıştır. 2017-2018 eğitim öğretim yılında da programa
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öğrenci kabul edilmeyecektir[49]. Adli Bilişim alanında teknisyen ve tekniker seviyelerinde de eğitim ve
öğretim verilmesi gerekir. Bu eğitim vermek görevi ise meslek yüksekokullarına düşmektedir. Bu nedenle,
MKÜ Bilişim Teknolojisi Yüksekokulu bünyesinde adli bilişim alanında eğitim verebilmek için bölüm
kurulması önemli bir gelişmedir [51].

3.3. Adli Bilişim Yüksek Lisans Eğitim Uygulamaları
Türkiye'de mevcut adli bilişim yüksek lisans programları Tablo-II'de gösterilmiştir. Ancak bazı eğitim
kurumları tarafından "Siber Güvenlik" veya "Bilgi Güvenliği " kapsamında yüksek lisans eğitim programları
açılmaktadır. 2 Bu çalışmada sadece adli bilişim adı altında açılan eğitim programları incelenmiştir. Yüksek
lisans programlarının lisans programlarına kıyasla daha yaygın olduğu görülmektedir. Eğitim kurumları
bilişim, hukuk, elektronik, matematik vb. alanlardan mezun lisans öğrencilerini kabul etmektedir. Tezli/tezsiz
yüksek lisans uygulamaları mevcuttur. Bazı eğitim kurumlarınca tezsiz uygulamalarda uzaktan eğitim
yöntemi uygulanmaktadır. Program süresi dört yarıyıl azami altı yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programı
toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından
oluşmaktadır. 3

3.4. Adli Bilişim Doktora Eğitim Uygulamaları
Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü tarafından 2015-2016 bahar döneminde "Adli Bilişim" doktora programı
açılmıştır. Adli bilişim ana bilim dalı olarak Türkiye'de ilk ve tek doktora programıdır. Ağırlıklı olarak hukuk
ve teknik bölümlerden mezun yüksek lisans öğrencilerini kabul etmektedir. Öğrenci kontenjanı üç veya beş
kişi arasında değişmektedir. Doktora programına yabancı öğrenciler de kabul edilmektedir [46].

3.5. Adli Bilişim Sertifika Eğitim Uygulamaları
Bu çalışmada;
•
•
•
•
•

Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi,
İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi,
Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (TÜRAVAK),
BGA Bilgi Güvenliği A.Ş. Danışmanlık Hizmetleri,
ADEO Bilişim Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. eğitim kurumları, vakıf ve özel şirketler tarafından
verilen toplam dokuz eğitim programı incelenmiştir [52-56].

Türkiye'de adli bilişim alanında özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler tarafından farklı sertifika
eğitimlerinin verildiği görülmektedir. Eğitimler genellikle uygulamalı olarak verilmektedir. Ayrıca adli
bilişim alanında sıkça kullanılan yazılımlar ile ilgili uygulamalı sertifika eğitim programları da icra
edilmektedir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından ülke genelinde oluşturulan siber
güvenlik farkındalığı kapsamında kamu/özel kurum ve kuruluşlarda teşkil edilen sektörel ve kurumsal
SOME'lerde görevli personel için ağırlıklı olarak özel sektör ve üniversiteler tarafından SOME eğitim
programları açılmaktadır. Sertifika eğitimleri, eğitim programı ve içeriğine bağlı olarak genelde bir veya iki
haftalık süreleri kapsamaktadır. Eğitim sonunda eğitim kurumları tarafından katılımcılara sertifika
verilmektedir.

4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışma kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda; dünyada adli bilişim ile ilgili lisans, yüksek lisans
ve sertifika programları ön plana çıkarken Türkiye'de ise yüksek lisans ve sertifika programlarının daha
yaygın olduğu görülmektedir.
Adli bilişimin yeni bir disiplin olması, kapsam alanının çok geniş olması ve hızla gelişen teknolojinin alana
kazandırmış olduğu dinamik yapı nedeni ile henüz adli bilişim disiplini ile ilgili olarak genel kabul görmüş
eğitim standardı tam olarak ortaya konulamamıştır. Bundan dolayı dünyada ve Türkiye'de adli bilişim eğitimi
ile ilgili standart eğitim programları mevcut değildir. Ülkeler genellikle kendi hukuk sistemi, ulusal ve
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siber Güvenlik Yüksek Lisans Programı, Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik
Yüksek Lisans Programı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Bilgi Güvenliği Yüksek Lisans Programı vb.

2

3
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bölgesel olarak kabul etmiş oldukları bir takım standartlar, kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler ve
öneriler, eğitim kurumlarının sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübe çerçevesinde eğitim programları
geliştirmektedir. Bu eğitimler; ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora ve sertifika eğimleri olarak
planlanmakta ve icra edilmektedir. Türkiye'de adli bilişim eğitimlerinde standartlığı sağlamak maksadıyla
ulusal seviyede eğitim standartlarının oluşturulmasına yönelik kamu/özel sektör, üniversiteler ve ilgili sivil
toplum kuruluşlarının katılımı ile geniş çaplı bir çalışmanın başlatılmasının uygun olacağı
değerlendirilmektedir.
Eğitim programları ve içerikleri, adli bilişim iş gücü alanındaki kadrolara ve kadroların görev tanımlarına
uygun olacak şekilde belirlenmelidir. Bu maksatla adli bilişim disiplini ile ilişkili olan diğer disiplinlerde
çalışan eğitimciler ve alanda çalışan uzmanlardan eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik görüş ve
öneriler alınmalıdır[57]. İhtiyaçlara yönelik olarak belirlenmiş eğitim programlarının tesis edilmesi ve
yaygınlaştırılması istenen niteliklere sahip öğrencilerin yetiştirilmesini sağlayacak ve aynı zamanda onların iş
hayatına kısa sürede uyum sağlamasına katkıda bulunacaktır.
Adli bilişimin ağırlıklı olarak hukuk ve bilişim alanları ile ilişkili olmasına rağmen diğer disiplinler ile
bağlantıları göz önüne alınarak eğitim müfredatları geliştirilmelidir. Eğitim programlarının gelişen
teknolojiye paralel olarak sürekli geliştirilmesi ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde
düzenlenmesi önemlidir.
Adli bilişim eğitim programlarının doğası gereği farklı disiplinlerden meydana gelmesi programlara ev
sahipliği yapacak okul/bölüm seçimini zorlaştırmaktadır. Ön lisans programlarının meslek yüksek okulları
bünyesinde, lisans programlarının yüksekokul, mühendislik/teknoloji fakülteleri altında, yüksek lisans ve
doktora eğitimlerinin fen bilimleri/bilişim/adli bilimler enstitüleri içinde yer almasının uygun olacağı
değerlendirilmektedir.
Adli bilişim eğitiminde teorik eğitimler eğitim uygulamaları ile desteklenmeli, öğrencilerin uygulamalı eğitim
yapma fırsatı sağlanmalıdır. Özellikler laboratuvar uygulamaları ve staj uygulamalarına müfredatta yer
verilmelidir[58]. Uygulamalı eğitimde, sanal mahkemeler (mock trial), eğitim maksatlı oluşturulmuş olay
yerleri ve senaryo tabanlı laboratuvar çalışmalarına önem verilmelidir. Her uygulama (imaj alma, analiz, veri
kurtarma, derin silme, veri kazıma vb.) için süreçler belirlenmeli ve bunlar ile laboratuvarlarda ilgili
prosedürler/talimatlar oluşturulmalı ve öğrencilerin erişimine açık olmalıdır.
Yüzyüze ve tam zamanlı eğitim esas olmakla birlikte, bazı dersler için uzaktan eğitim yöntemleri
düşünülmelidir. Uzaktan eğitim mutlaka zengin sayısal ders materyalleri ile desteklenmeli, öğretmen öğrenci
arasında etkileşimli bir eğitim ortamı yaratılmalıdır.
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Abstract
In this study, a general methodology of building of a PEM fuel cell–battery system is introduced. A PEM
(Proton exchange membrane) fuel cell that operates in low temperature conditions is suitable for the
portable power applications. However, PEM fuel cells have some problems about working independently
as a power system. A rapid voltage drop and a slow response to the load demand are the primary critical
problems, as most electronic devices require stabilized power and fast transient response. Thus, energy
storage devices, such as fast charge and discharge battery and power regulation devices are required to
work with the PEM fuel cell to form a power system to provide regulated, fast-response power to a
variable load. Battery is used as an auxiliary power source addition to fuel cell for a fast response to the
load demand and it also stores surplus energy in case of load power is lower than nominal fuel cell
power. Coordination between fuel cell, battery and load is provided by hybrid batter charger and it also
regulates voltages. Thus, designed system eliminates all disadvantages of fuel cell and battery while
saving advantages of both.
Keywords: PEM Fuel Cell, Battery and Hybrid Power System

1. INTRODUCTION
Many studies are being done about hybrid power systems which shows much promise in boosting energy
efficiency while reducing emissions and costs. A proton exchange membrane (PEM) fuel cell–battery power
system using hydrogen as fuel has a higher energy and power density than conventional batteries, and it is
one of the most up-and-coming environmentally friendly alternative energy sources [1].
For a sustainable energy vision of our future, we need to reduce carbondioxide (CO 2 ) emissions and improve
airquality, ensure security of energy supply and create a new industrial and technological energy base.
Hydrogen is an attractive alternative to carbon-based fuels. It can be produced from various resources, both
renewable (hydro, wind, solar, biomass, geothermal) and non-renewable (coal, natural gas, nuclear).
Hydrogen can then be utilized in high-efficiency power generation systems, including fuel cells [2].
In this study, a fuel cell based hybrid power system was constructed. Fuel cell has a slow start and a large
time delay to respond the transient. Therefore, the battery as an auxiliary energy source provides the power
during the system’s start and absorbs the dynamic power when the load varies. The battery plays a crucial
role in the response to dynamic load changes and that this system response is strongly influenced by the
battery's capacity and current rating [3]. The energy flow has one direction for fuel cell and two direction for
battery therefore, hybrid system consists a unidirectional converter for fuel cell and a bidirectional dc/dc
converter for the battery. Thus, hybrid system combining a fuel cell and battery offer operational advantages,
compared with batteries or fuel cells alone.

Corresponding author. Tel.: +90-424-237 0000/7245
E-mail address: habipsahin@firat.edu.tr (H. Sahin).

431

2. MATERIALS AND METHOD
In this study, a 100 W PEM fuel cell and 12 V 12 Ah lead-acid battery were used as power source and resistor
bank was used as dc load. Fuel cell was used as primary energy source along with battery as auxiliary energy
source with multiple input converter. The fuel cell stack was made up of 20 single cells with a 12 V nominal
voltage. It is self-humidified so can be operated without external gas humidification at ambient temperature.
At the anode, pure hydrogen (>99.995% dry) was fed into grooved flow channels of the fuel cell bipolar
plates at a controlled pressure around 0.45–0.55 bar. 50 L 200 bar high pressure seamless steel cylinder was
used for hydrogen storage. A manually controlled purge valve was fixed at the anodic downstream line to
periodically drain excessive water diffusing from the cathode to the anode through the polymeric membrane
and another solenoid valve was located at the stack inlet to control the hydrogen feeding.A DC–DC converter
was interconnected between the fuel cell and the load in order to rectify the variable stack voltage to the load
required value. This system also integrated a control unit for battery charging from the fuel cell. A central
controller was used to coordinate and command all the components through efficient management in order to
ensure safe and correct power distribution during load variations. In Fig. 1 experimental setup of hybrid
power system is shown.

Fig. 1. Experimental setup of hybrid power system

Voltages and currents of fuel cell, battery and load were measured and collected by a data logger. The voltage
values were under 30 V thus measurements were taken directly. However, currents were above 5 A which is a
magnitude that data logger could not measure directly so current transformers were used. Received data were
used to define voltage, current and power characteristics of both fuel cell alone and hybrid system. To make it
clear that hybrid system was more superior than fuel cell in terms of response time and stability. Hybrid
power system schema is shown in Fig. 2.

Battery
Hybrid
System
PEMFC

Datalogger

Fig. 1. Hybrid power system schema
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3. RESULTS
For transient analysis of the fuel cell under dynamic conditions, the output values were treated as functions of
the time. Fig. 3 presents the performance curves (i.e. current, voltage and power) of the fuel cell stack, from
which the power output at different load currents can be identified. In this syudy, the PEM fuel cell stack is
treated as the main power source for hybrid power system. Thus, it is necessary to inspect the dynamic
performance of the fuel cell alone.

Fig. 3. PEM fuel cell current-voltage characteristic and power curve

During the standby stage, the fuel cell operates under an open circuit voltage of about 18 V. At about 12 s, the
stack current begins to respond to the low-load demand, and reaches approximately 3.3 A in 2 s. After 12 s,
the stack voltage is reduced to 12 V at first than reaches 12.4 V, which is less than open circuit voltage by
approximately 30%. It can be seen that the stack voltage has rapid responses to the current changes, and can
reach a steady state in 1 s. At about 39 s, the stack current begins to respond to the medium-load demand, and
reaches approximately 6 A while stack voltage drops to initially 11.6 V than reaches 12 V. It is obvious that
when the load is controlled by a regular step-up rule, the stack voltage correspondingly feeds back in a stepdown manner. At 66 s, high-load stage, the stack voltage downs to a lower level which is finally 11.8 V. This
result agrees that the current increase and voltage decrease both happen when the load transiently increases to
a next-step value. After high-load period, the load is controlled by a regular down-up rule. The current and
voltage response delay phenomena also occur in reverse operation and at power side, a small sharp peak in
reverse direction simultaneously appears during the transient load change. This is because increase rate of
voltage is faster than decrease rate of current. Moreover, the magnitude of the overshoot/undershoot seems to
be reduced.
If we repeat this experiment with PEM fuel cell-battery hybrid power system, results will be like in Fig. 4. It
is obvious that both the current and voltage spend a shorter time obtaining steady-state values, compared with
Fig. 3. Fig. 4 shows that in the hybrid mode the current and voltage fluctuations does not happen when the
load increases. Similarly, no voltage undershoot appears when the current jumps to a higher level. This result
is quite different from the case in the fuel cell alone mode. It can be seen that, when the load increases, the
hybrid system output voltage only has a transient fluctuation and then abruptly regains a constant value in the
steady state, showing a sensitive and rigid response to the dynamic load change with a small delay about 0.5
s. This is provided by hybrid system function, which helps modulate the characteristics of the stack output
with battery assist. As a result, both the stack and battery output currents provide transient responses to the
current changes faster. Fig. 4 presents the dynamic responses of the hybrid system output parameters in the
experiment. At a transient moment of the load, battery current appears, suggesting that the battery is able to
produce a very high current. Also, this result again illuminates the reason why an additional storage device is
necessary to supplement the fuel cell. If we examine transient step-down behaviors, it is again proved that the
hybrid system can stabilize the output voltage according to the load power demand, especially when the
battery shares the load.
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Fig. 4. Hybrid system current-voltage characteristic and power curve

Another advantage of the hybrid system is that system can fed loads demanding more power. If we force
borders of hybrid system, it can supply power up to 200 W, which we cannot get from fuel cell alone. Fig. 5
shows that in standby stage fuel cell charges battery and if the load demands current, both the stack and
battery output currents provide transient responses to the current changes faster. The power output of fuel cell
becomes more stable and restricted thus this advantageous performance is of great significance to guarantee a
safe and stable operation of the fuel cell.

Fig. 5. PEM fuel cell, battery and load power curves
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4. CONCLUSIONS
Despite the advantageous qualities of fuel cells such as high efficiency and low environmental pollution, the
most important drawbacks of fuel cell include limited operating voltage range and load handling capability
during transients. These draw backs can be overcome by combining a battery having appropriate power. This
combination can provide a good dynamics and can provide peak loads increasing the lifespan of fuel cell and
keeping the battery state of charge (SoC) within safe limit [4].
By this study, the response time for variable loads was decreased from 2 s to 0.5-1 s ,especially in increasing
power demand. This result demonstrates that the battery plays a crucial role in the response to dynamic load
changes and that this system response is strongly influenced by the battery's capacity and current rating.
Efficiency of the fuel cell was improved by providing a more stable voltage and power operating range. Thus
operating life of fuel cell was extended. Especially in peak loads, fuel cell and battery share load current. This
reduces required fuel cell maximum power capacity. Thus, it minimize cost, dimension and weight of system.
On the battery side, the discharge was more limited than in the case of alone operation, and since it is in state
of continuous charging, there is less performance loss and its service life is extended too. If it is considered as
load supply, battery can feed the load for 2 hours, the fuel cell for 83 hours and the hybrid system for 85
hours which is sum of both. While the hybrid system promises a much longer time compared to the battery, it
has relatively advantage compared to the fuel cell but the quality of the given power, which is one of the most
important parameters in terms of loads, has been improved by both regularity and response time. (It is
calculated for an average of 75 watts of power, 12 V 12 Ah battery and 100W PEM fuel cell with 1 L/min
consumption at rated power and 5000 atmospheric liter of hydrogen.)
Generally, by this hybrid system, fuel cell with high energy density and battery with high power density are
combined and a system with both energy and power density are high, is designed. Thus, a system has been
created in which both of their advantages are conserved and their disadvantages are overcome.
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Abstract
In this study, a deep extreme learning machine (ELM) for face recognition is presented. Face recognition is a
significant application which gains attention over biometrics and machine learning areas. Previous state of the art
face recognition systems were generally based on principle component analysis, Eigen value and linear discriminant
analysis. In this paper, a local receptive fields (LRF)-based ELM for face recognition is proposed. LRF-ELM was
proposed as an alternative method for convolutional neural nets (CNN). CNN generally uses the back propagation
(BP) learning procedure, which has very long training periods. In addition, BP generally tends to reach a local
minimum. ELM was proposed to alleviate these drawbacks of the BP method. In this study, extensive experiments
were conducted on three face datasets namely Caltech, UFI, and CBCL. The obtained results are encouraging, and
were also compared with several other results previously reported.
Keywords: Deep extreme learning machine, face recognition, image processing.

1. INTRODUCTION
Face recognition is part of a wider area of pattern recognition. Recognition and mainly face recognition covers a series
of activities from several walks of life. Face recognition is something that humans are naturally good at, and the
application of science has enabled equipment to be developed that goes towards replicating such tasks. Face recognition
and the recognition of moving people in normal scenes requires a set of visual tasks to be performed robustly. Such a
process is mostly made up of three tasks; normalization, acquisition, and recognition. The term acquisition means the
tracking and detection tracking of the face-like image in a dynamic scene; whereas normalization is the division,
normalization and alignment of the facial images; and finally, recognition is the modelling and representation of the
facial images as identities, and the association of novel face images with known models [1, 2].
Conventional training involves a neural network to train a developed system such as back-propagation algorithm (BP)
[3], which includes many gradient-descent searching stages which suffer from problems such as slow convergence rate,
local minima, concentrated human intervention, etc. The ELM [4, 5] proposes to overcome these disadvantages and
limitations through conventional learning concepts and techniques. Extreme learning machine united learning
framework and delivers an efficient “generalized” single-hidden layer feedforward neural network (SLFN) containing,
but not limited to, sigmoid networks, RBF networks, threshold networks, trigonometric networks, fuzzy inference
systems, fully complex neural networks, high-order networks, ridge polynomial networks, wavelet networks, and
Fourier series, etc. [6, 7].
*
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DeepFace [8] is one of these unresolved networks that covers a nine-layer deep convolutional neural network model
with two convolutional layers and more than 120 million parameters trained on four million facial images from over
four thousand characteristics. This method, through the alignment of images created on a 3D model and use of collective
convolutional neural networks, could gain accuracies of 91.4% and 97.35% on the YTF and LFW datasets, respectfully.
The Deep hidden IDentity features (DeepID) [9] is another effective deep learning method applied for verification and
face recognition by a nine-layer network and four convolutional layers. This system first understands the weights
through face ID and extracts features by the last hidden layer outputs, and later simplifies them to face confirmation.
DeepID aligns faces by similarity transformation founded on two eye centers and two mouth corners. This system was
trained on the Celebrity Faces dataset (CelebFaces) [10] and realized an accuracy of 97.45% on the LFW dataset.
In this study an extreme learning machine based on local respective fields[11] is proposed. The proposed algorithm can
solve the problem of a very large number of training iterations on neural network (back-propagation) with the network
calculating the weights in one iteration. First the dataset needs to be connected to the system, then input sends the image
to the hidden nodes. Before calculating the weight, the hidden node takes an output sample and sets it weight according
to the output nodes, therefore the nodes run with the best weights in just one iteration through mapping between the
hidden and output nodes as local respective fields.

2. THE EXTREME LEARNING MACHINE
The Extreme learning machine was projected for a single-hidden layer or feedforward neural network (SLFN). It differs
from the conventional NN learning procedures as it randomly selects hidden node parameters and then analytically
controls the output weights. Therefore, the training is extremely quick and competently completed without the need for
time-consuming iterations.
In the ELM, the input will be mapped to the L-Dimensional ELM random feature spaces for a network output of:
𝑙𝑙

𝑓𝑓𝑙𝑙(𝑥𝑥) = ∑ 𝛽𝛽𝑖𝑖 𝛽𝛽𝑖𝑖 (𝑥𝑥) = ℎ(𝑥𝑥)𝛽𝛽′
𝑖𝑖=1

wherever β = [β1, β2,…, βL] where it is the matrix of the output weights, and then the h(x) = [g1(x),…, gL(x)]T of this
equation is the hidden nodes for the input x, and gi(x) is the output of ith hidden node. In the given N training samples
(xi, ti), the ELM can estimate these N examples with zero errors, which means:
T

=

𝛨𝛨𝛨𝛨 = 𝑇𝑇

[ℎ𝑇𝑇(𝑥𝑥1)

… ℎ𝑇𝑇(𝑥𝑥𝑥𝑥)]𝑇𝑇

In addition, the 𝑇𝑇 = [𝑡𝑡1, 𝑡𝑡2, … , 𝑡𝑡𝑁𝑁]𝑇𝑇 are the matrix of the desired outcomes, so the output or outcome can be calculated
by using normalized least squares technique as in the following:
−1
𝐼𝐼
𝛽𝛽 = ( 𝐻𝐻𝑇𝑇𝐻𝐻) 𝐻𝐻𝑇𝑇𝑇𝑇,

𝐶𝐶

While C is the regularization parameter, it is used to achieve improved simplification performance.

Fig. 1. Extreme learning machine process

2.1. Local receptive fields and Extreme learning machine
In this section, the local receptive fields based extreme learning machine is offered as a generic extreme learning
machine architecture in order to resolve image processing and other similar problems in which different thickness of
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connections may be demanded or requested. Where the connections or relation between each of the hidden nodes, input
are sparse, also bounded by consistent receptive fields, they are sampled by continuous probability distribution.
Moreover, combinatorial nodes are used to achieve translational invariance to the system by joining some hidden nodes
together. It includes no gradient-descent stages and the training is remarkably efficient.
The ELM produces much improved generalization performance, with a significantly quicker learning speed and less
human intervention. ELM learning has been established to work at a much faster learning speed through higher
simplification performance, both in the regression problem and in pattern recognition.
For the assumed N learning samples {𝑥𝑥𝑖𝑖, 𝑦𝑦𝑖𝑖}, where 𝑥𝑥𝑖𝑖=[𝑥𝑥𝑖𝑖1,𝑥𝑥𝑖𝑖2 … 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖]. Also 𝑦𝑦𝑖𝑖=[𝑦𝑦𝑖𝑖1,𝑦𝑦𝑖𝑖2 … 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖], where the typical model
of the ELM learning can be written as the following matrix format:

(𝑥𝑥) = [ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑙𝑙] = [

Where =[𝑤𝑤
𝑖𝑖

ℎ1(𝑥𝑥1)
⋮

⋯
⋱

ℎ1(𝑥𝑥𝑁𝑁)

⋯

𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝑌𝑌

ℎ𝑙𝑙(𝑥𝑥1)
𝑔𝑔1(𝜔𝜔1𝛸𝛸𝛸𝛸1 + 𝑏𝑏1)
⋮ ]=[
⋮

ℎ𝑁𝑁(𝑥𝑥𝑁𝑁)

⋯
⋮

𝑔𝑔1(𝜔𝜔1𝛸𝛸𝛸𝛸𝑁𝑁 + 𝑏𝑏1) ⋯

𝑔𝑔𝑙𝑙(𝜔𝜔𝑙𝑙 𝛸𝛸𝛸𝛸𝑙𝑙 + 𝑏𝑏𝑙𝑙)
⋮
] 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑔𝑔𝑙𝑙(𝜔𝜔𝑙𝑙 𝛸𝛸𝛸𝛸𝑙𝑙 + 𝑏𝑏𝑙𝑙)

𝛽𝛽 = [𝛽𝛽1, 𝛽𝛽2 … . , 𝛽𝛽𝐿𝐿 ]′𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑌𝑌 = [𝛽𝛽 = [𝑦𝑦1, 𝑦𝑦2 … . , 𝑦𝑦𝑁𝑁]′𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚]

𝑖𝑖1,

𝑤𝑤 , … , 𝑤𝑤 ]′, thus the weight vector linking to the ith hidden neuron and the input neurons. 𝛽𝛽 =
𝑖𝑖2

𝑖𝑖𝑖𝑖

[𝛽𝛽𝑖𝑖1, 𝛽𝛽𝑖𝑖2, … , 𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖] means the weight vector linking the ith output neuron and the hidden neurons, and there are L hidden
neurons with activation function g(x). The complete types of the activation functions can be selected such as
the Sigmoid, Gaussian, multiquadric, and hard-limit functions, and many more. If the activation function g(x), ω, and
b all remain set, the only learning parameter will be b. Different from the traditional learning algorithm, ELM has the
smallest training error level and the smallest average output weight [12].

3. THE EXPERIMENTAL RESULT
In this section, three datasets have been applied in order to see the results from of each, and thereby make a comparison
between the algorithms used and the ELM-LRF algorithm: UFI [13], Caltech face dataset [14], CBCL face dataset
[15]. The UFI dataset consists of 478 training images and 478 images for testing, with the image size cropped to 32×32
pixels. The second dataset applied was the Caltech face dataset, cropped 64×64 pixels. The CBCL dataset contains
2,429 training set faces and 4,548 non-faces, in addition to 472 testing faces and 23,573 non-faces.

3.1. UFI Face Dataset
For the UFI face dataset, the recognition result was as follows:
Table I. Results for the UFI dataset
Method

Testing Accuracy (%)

LBPHS

55.04

LDPHS

50.25

POEMHS

67.11

FS-LBP

63.31

ELM-LRF

66.11

Based on the results shown in Table I, it can be seen that the testing accuracy of the proposed ELM-LRF method is an
improvement on Local Binary Pattern Histogram Sequences (LBPHS), Local Derivative Pattern Histogram Sequences
(LDPHS), and Face Specific Local Binary Pattern (LFS-LBP), although it achieved slightly lower test accuracy than
that of Patterns of Oriented Edge Magnitudes Histogram Sequences (POEMHS).

Fig. 2. UFI face dataset, resized to 19×19 pixels

438

3.2. CALTECH Face Dataset
The Caltech face dataset has 450 images of 27 individuals. Each has different lightening characteristics and a size of
64×64 pixels. The experimental results were as follows:

Fig. 3. Caltech face dataset

Based on Table II, it can be seen that ELM-LRF achieved greater face recognition compared to sparse-based neural
network, which produced the second-best testing accuracy.

Table II. Results for the Caltech dataset
Method

Testing Accuracy (%)

NR MODEL

32.36

SCSPM

82.83

TSR

37.45

SPARSE BASED NN

92.91

ELM-LRF

98.15

3.3. MIT-CBCL Dataset [15]
The MIT-CBCL dataset contains 2,000 face pictures. The algorithm used 150 images for training (15 images for each
class with right, left, and frontal views), and was then tested against the remaining 1,850 images.

Fig. 4. MIT CBCL face dataset

Table III shows the results of the average accuracies for the MIT-CBCL dataset:
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Table III. Results for the MIT-CBCL dataset
Method

Testing Accuracy (%)

ELM-LRF

98.34

Pose invariant

95.40

Original C2 features [14]

87.05

MPCALDA [15]

88.53

According to Table III, it can be seen that the proposed algorithm achieved the highest level of accuracy at 98.34%.
This can be compared to the pose invariant algorithm, which achieved the second-best testing accuracy at 95.40%.

4. CONCLUSION
This research highlights the advantage of an extreme learning machine based on local respective fields over face
recognition, and the increased system performance in terms of training and testing accuracies [16] using the proposed
algorithm. The ELM-LRF achieved a better overall advantage for the datasets used in the testing, with faster training
and improved accuracies.
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